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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 е-маил 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, доживљавало 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 

http://www.ssvg.edu.rs/
mailto:direktor@ssvg.edu.rs
mailto:sekretar@ssvg.edu.rs


                                        

стр. 8 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

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 
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. 
  На иницијативу председника општине Голубац и директора школе 2017. године 
покренута је иницијатива за отварање једног издвојеног одељења у Голупцу. После 
спроведене процедуре и верификације, уписана је прва генерација ученика гимназије 
општег смера која је од септембра 2017. похађала наставу у извдојеном одељењу у 
Голупцу. Свих 18 уписаних ученика успешно је завршило 1. разред. Од септембра 2018. 
нова генерација ученика похађаће наставу у Голупцу, тако да ће Средња школа имати по 
једно издвојено одељење у првом и другом разреду гимназије. 
  У току школске 2017/2018 године урађен је елаборат о педагошко-економској 
оправданости увођења новог образовног профила посластичар. Од септембра 2018. прва 
генерација ученика похађаће овај образовни профил. 

 Материјално-технички услови рада школе  
  У току школске 2017/18. 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 комплетиран је систем видео надзора који сада помоћу 23 камере 
покрива и капије и улице око школе чиме је безбедност ученика и запослених подигнута 
на виши ниво. 
  Такође, урађена је фасада са термоизолацијом на једном спољном зиду спортске 
хале Средње школе, комплетно је реновирана канцеларија педагога, комплетан главни 
улазни хол школе и ходник у приземљу новог дела школе. 

 У току је  комплетна реконструкцију фасаде на старом делу школе. У понедељак 
11.09. 2017. почели су радови на реновирању фасаде старог дела Средње школе у 
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Великом Градишту. Тај део школе je саграђен крајем 19. века и  до сада није био 
уређиван. 

Вредност радова је 3.998.392 динара, од чега је Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја финансирало 2.500.000, а општина Велико Градиште 1.498.392 
динара.  Радови су завршени у дворишту школе, а сви преостали радови би требало да 
буду завршени у току јесени 2018.  

    
  Урађена је пројектна документација везана за увођење система аутоматске дојаве 
пожара и хидрантске мреже у комплетан објекат Средње школе. Због недостатка 
средстава у буџету општине Велико Градиште, сама реализација пројекта одложена је за 
2019. годину. 
  Школа је у процесу приступања академској интернет мрежи АМРЕС. Доведен је 
оптички линк до школе. Само увођење овог система ће значајно допринети брзини 
протока, стабилности и сигурности интернет сигнала у школи и сама настава ће тиме 
добити на квалитету. Очекује се да тај посао буде завршен до краја септембра 2018. 
 

 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, нови рачунар, 
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 новим рачунаром и пројектором. 
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Математика  

 

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, новим рачунаром, 
географским картама. 
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УЧИОНИЦА ЗА БИОЛОГИЈУ 

  Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, 
микроскопима. 

 
   
 

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. 
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УЧИОНИЦА ЗА КУВАРСТВО И УСЛУЖИВАЊЕ 

 Школа поседује и специјализовану учионицу за куварство и услуживање, која је 
опремљена неопходним намештајем и опремом и омугућава квалитетно извођење 
практичне наставе. Опремљена је неопходном опремом за куварство и услуживање, 
белом и интерактивном таблом, компјутером, пројектором. У учионици је урађен 
преградни зид и тиме је од једне учионице направљен један кабинет за куварство и 
један кабинет за услуживање 
 

 

 
Кабинет куварства  и услуживања 

  

УЧИОНИЦА ЗА АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 Школа на спрату нове школе поседује учионицу за агенцијско и хотелијерско 
пословање које се изучава у образовном профилу туристички техничар. То је  један 
савремен простор у којем ученици користе савремени хотелски програм  и обучавају 
се за будући посао.  
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Учионица  за туристичке техничаре 

 

УЧИОНИЦE 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. 

 

 
 

УЧИОНИЦE ЗА ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

  У овој школској години оформљена је учионица за хуманистичке науке која је опремљена 
лаптопом и телевизором. У њој се одржавају часови филозофије, социологије, устава и 
психологије 

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 школу је уведен систем електронске 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, карате) из 
Великог Градишта и Пожаревца за тренинге и утакмице.  
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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. Ове школске 
године је уграђен клима уређај и осликани су мурали на зиду педагошке службе. 

   
Педагошка служба 

 
 

 КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА 

  Канцеларија директора опремљена је савременим рачунаром, штампачем, новим 
намештајем. Ту се налази и нови систем видео надзора, који заједно са 21 камером 
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, нов рачунар, скенер, штампач, 
фотокопир апарат, директну телефонску линију, као и локал и интернет.  
 

    
 
  Канцеларија секретара опремљена је компјутером, лаптопом, скенером, 
штампачем 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  48 

Лаптоп  9 

Штампач  8 

Видеопројектор  9 

Пројекциона платна 2 

Фотокопир апарати 3 

Плазма  лцд телевизори  4 

Телевизори  3 

Музичке линије  5 

Фотоапарат  1 

Камера  1 

Скенер  3 

Видео надзор  1 

Камере  23 

Електрични клавир 1 
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 Кадровски услови 
  Протекле школске године ангажовано је 49 наставника. 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 46 

-Виша школска спрема / 

-Пети степен стручне спреме 2 

- Четврти степен стручне спреме 1 

укупно  49 

 

Име и презиме Врста стручне спреме 
Степ
ен 

лиценца 
Радн
и 
стаж 

Струч. 
Заступ
љенос
т 

1. Јелић Бојан Проф.српске књиж. и јез. VII 
Пријавље
н 

10 Да 

2. Милена 
Дрндаревић 

Проф.српске књиж. и јез. VII Да  14 Да 

3. Весна Ташић Гимназија IV Не 2 Не 

4. Ђокић Сања 
Дипломирани филолог 
србиста компаратиста 

VII 
Пријавље
на 

4 Да 

5. Обрадовић 
Светлана 

Проф. француског језика 
и књиж. 

VII Да  13 Да 

6. Јаношевић 
Данијела  

Проф. француског језика 
и књиж. 

VII 
Пријавље
на 

11 Да 

7. Наташа Т Стевић 
 

Професор латинског 
језика 

VII Да 14 Да   

8. Јовановић  Дипломирани фил. нем. VII Пријавље 5 Да 

Разглас  1 

Озвучење за свечану салу 1 

Звучници за стране језике 1 комплет 

Миксета  1 

Микрофон  3 

Каса са скенером 1 

Електронска вага 1 

Интерактивна табла („паметна“) 10 
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Биљана јез. и књижевности на 

9. Величковић 
Сандра 

Проф. енглеског језика VII Да  11 Да 

10. Стојковић Велина Проф.енглеског језика VII Да 19 Да 

11. Стевић С Наташа 
Дипл. фил. за енг. јез. и 
књиж. 

VII Да 21 Да 

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

 VII  Да   16 Да  

13. Бојана Живковић Дипл. математичар VII 
Пријавље
на 

4 Да 

14. Јелена Голубовић 
Дипл. Инг. 
електротехнике 

VII Не 3 Не 

15. Марко Петровић Дипл. Математичар VII 
Пријавље
н 

2 Да 

16. Михајловић Ненад Дипл. Историчар VII Да 19 Да 

17. Парезановић 
Данијела 

Дипл. Географ VII Да 18 Да 

18. Мишић Горан Дипл. Биолог VII Да  12 Да 

19. Бунчић Јелена Дипл. биолог,  VII Да 12 Да 

20. Банковић Марија 
Дипл. професор 
философије 

VII 
Пријавље
на 

5 Да 

21. Боснић Ивана 
Дипл. професор 
философије 

VII 
Приправн
ик 

1 Да 

22. Новковић Весна Дипл. Хемичар VII Да 32 Да 

23. Драгољевић 
Тодор 

Дипл. Физичар VII Да 33 Да 

24. Видуљевић 
Душица 

Дипл. Физичар VII Да 15 Да 

25. Стојановић Иван 
(по уговору) 

Дипл. Физичар VII Да 10 Да 

26. Петровић Милош Дипл. Историчар VII Да 8 Да 

27. Тодоровић 
Славица 

Дипл. Математичар VII Да 28 Да 

28. Ерић Маргита Дипл. Хемичар VII Да 33 Да 

29. Тодоровић 
Миодраг 

Проф. Физичког 
васпитања – мастер 

VII 
Пријавље
н 

2 Да 

30. Јатић Катарина 
Проф. физичког 
васпитања 

VII Да 40 Да 

31. Милановић Дејан 
Проф. Физичког 
васпитања – мастер 

VII 
Пријавље
н 

2 Да 

32. Пајкић Драгана 
Мастер Проф. Физичког 
васпитања 

VII Да 7 Да  
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33. Пршендић Бојана 
Дипломирани вајар и 
проф. Ликовне културе 

VII Да 7 Да 

34. Стефановић Сања 
Дипломирани историчар 
уметности 

VII  Да 13 Да 

35. Ђенадер Анкица Проф. Музике VII Да 38 Да 

36. Стефановић 
Светлана 

Дипл. Економиста VII Да 14 Да 

37. Васић Милена Дипл. Економиста VII Да 13 Да 

38. Миловановић 
Урош 

Дипл. Теолог VII Не 1 Да 

39. Обрадовић 
Љиљана 

Менаџер  хот. и 
дипл.економиста 
економске струке 

VII 
Пријавље
на 

11 Да 

40. Симић Мирко 
Струковни менаџер 
гастрономије 

VII 
Приправн

ик 
3 Да 

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

V Да 10 Да  

42. Дучић Урош Конобар специјалиста V Да  10 Да 

43. Лукић Биљана Дипл. проф. инф. VII Да 22 Да 

44. Стокић Драгана 
Проф. информатике и 
технике 

VII Да  12 Да 

45. Рашић  Снежана Дипл. Економиста VII Да 8 Да 

46. Милорадовић 
Снежана 

Дипл. економиста VII Да 13 Да 

47. Стојановић Марија Дипл. Психолог VII Да 11 Да 

48. Вељковић Миљан Дипл. Социолог VII Да 5 Да 

49. Илић Ана Дипл. Географ VII Да 10 Да 

 
 

Бројно стање ученика   на почетку школске године 
 

Одељење Женски пол Мушки пол Укупно 

I-1 8 12 20 

I-2 9 10 19 

I-3 13 6 19 

I-4 8 9 17 

I-5 9 14 21 

II-1 10 15 25 

II-2 14 9 23 

II-3 22 7 29 

II-4 14 4 18 
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II-5 3 19 22 

III-1 14 10 24 

III-2 17 11 28 

III-3 12 18 30 

III-4 16 4 20 

III-5 10 15 25 

IV-1 13 13 26 

IV-2 12 10 22 

IV-3 13 14 27 

I-6 10 8 18 

УКУПНО 227 208 435 

 
 

 Резултати ученика  
 

 РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ    

УСПЕХ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2017/18. 

 

Одељење Одлични  Врлодобри  Добри  Довољни  Недовољни  Неоцењени  

1-1 
 10 8 3 0 0 0 

1-2 
 8 9 2 0 0 0 

1-3 
 5 4 4 0 2 2 

1-4 
 2 7 6 1 2 1 

1-5 
 1 11 3 0 8 1 

2-1 
 12 8 1 0 4 0 

2-2 
 13 10 0 0 0 0 

2-3 
 4 14 7 0 2 0 

2-4 
 3 6 5 1 3 0 

2-5 
 3 5 4 0 2 6 
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3-1 
 9 10 5 0 0 0 

3-2 
 7 10 5 0 5 1 

3-3 
 6 14 8 0 0 1 

3-4 
 1 5 8 1 1 4 

3-5 5 3 6 2 6 1 

4-1 10 10 5 0 1 1 

4-2 11 7 0 0 5 0 

4-3 4 7 4 0 3 7 

1-6 8 7 1 0 2 0 

Укупно  122 155 77 5 46 25 

 
 

УСПЕХ НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2017/18.  

 

Одељењ
е  

Одличн
и 

Врлодобр
и 

Добри Довољн
и 

Недовољн
и 

Неоцењен
и 

Укупн
о 

1-1 10   11 / / / / 21 

1-2 11 7 1 / / / 19 

1-3     6     3     7      /    /    1 17 

1-4 2 4 9 / 2 / 17 

1-5 4     8     7      3     2     2 23 

2-1 13 8 2 / 1 / 25 

2-2 13 10 / / / / 23 

2-3 7 12 8 / / / 27 

2-4 5 5 7 / / 1 18 

2-5 6     8     1     /     1     3 19 

3-1 10 11 3 / / / 24 

3-2 12 7 9 / / / 28 

3-3 9 11 8 / / 1 29 

3-4 4 6 8 2 / / 20 

3-5 9     4 7 3 / / 23 

4-1 13 10 4 / / / 27 

4-2 12 6 3 1 / / 22 

4-3 11 10 4 / / / 25 

1-6 9 6 3 / / / 18 

Укупно  166 146     90    9     6      8 425 

Проценат  39,1% 34,4% 21,1% 2,1% 1,4% 1,9% 100% 
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УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2017/18. АВГУСТ 

 

Одељењ
е  

 

Одличн
и 

Врлодобр
и 

Добр
и 

Довољн
и 

Недовољн
и 

Неоцењен
и 

Укупн
о 

1-1 10   11 / / / / 21 

1-2 11 7 1 / / / 19 

1-3     6     3     7      1    /    / 17 

1-4 2 4 10 1 / / 17 

1-5 4     8     7      4     /     / 23 

2-1 13 8 2 / / / 25 

2-2 13 10 1 / / / 23 

2-3 7 12 8 / / / 27 

2-4 5 5 7 1 / / 18 

2-5 6     8     2     3     /     / 19 

3-1 10 11 3 / / / 24 

3-2 12 7 9 / / / 28 

3-3 9 11 8 / / 1 29 

3-4 4 6 8 2 / / 20 

3-5 9     4 7 3 / / 23 

4-1 13 10 4 / / / 27 

4-2 12 6 3 1 / / 22 

4-3 11 10 4 / / / 25 

1-6 9 6 3 / / / 18 

 166 146 96    16     /      1 425 

 
   Успех у протеклој години је задовољавајући. Разред је завршило 424 ученика, а 
један ученик није завршио разред јер се није појавио на разредном испиту. Велики је 
проценат одличних и врлодобрих  ученика. 
 
 
  У Средњој школи  је на почетку школске 2017/18. утврђен распоред допунске и 
додатне наставе за професоре којима је  по Решењима о 40-часовној радној недељи та 
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.  
 



                                        

стр. 26 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Распоред допунске, додатне наставе и осталих ваннаставних 
активнности 
 

Ана Илић понедељак 7. Час 

Биљана Лукић понедељак 8. Час 

Бојан Јелић четвртак 7. Час 

Велина Стојковић петак 7. Час 

Весна Новковић среда 7. Час 

Горан Мишић уторак 7. Час 

Данијела Јаношевић уторак 7. Час 

Данијела Парезановић понедељак 7. Час 

Драгана Стокић четвртак 8. Час 

Миодраг Тодоровић четвртак 7. Час 

Јелена Бунчић среда 7. Час 

Бојана Живковић среда 7. Час 

Катарина Јатић петак 7. Час 

Маргита Ерић петак 7. Час 

Ивана Боснић четвртак 7. Час 

Милена Дрндаревић среда 7. Час 

Милена Васић понедељак 7. Час 

Биљана Јовановић среда 7. Час 

Милош Петровић уторак 7. Час 

Миљан Вељковић петак 7. Час 

Весна Ташић понедељак 7. Час 

Наташа С Стевић четвртак 7. Час 

Наташа Т Стевић уторак 7. Час 

Марко Петровић понедељак 7. Час 

Ненад Михајловић петак 7. Час 

Сандра Величковић петак 7. Час 

Сања Ђокић среда 7. Час 

Сања Стефановић уторак 7. Час 

Светлана Обрадовић среда 7. Час 

Славица Тодоровић уторак 7. Час 

Тодор Драгољевић четвртак 7. Час 

Ана Илић понедељак 7. Час 

Биљана Лукић понедељак 8. Час 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
ЧАСОВА РЕДОВНЕ  

БРОЈ НЕОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 
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НАСТАВЕ 

1-1 1258 / 

1-2 1258 / 

1-3 1482 / 

1-4 1215 / 

1-5 1856 / 

2-1 1298 / 

2-2 1198 / 

2-3 1270 / 

2-4 1220 / 

2-5 1974 / 

3-1 1182 / 

3-2 1182 / 

3-3 1265 / 

3-4 1116 / 

3-5 1845 / 

4-1 1053 3 

4-2 1056 / 

4-3 1080 / 

1-6 1239 8 

 
  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 1540 20 

1-2 1482 0 

1-3 2332 4 

1-4 2698 14 

1-5 4030 155 

2-1 5209 48 

2-2 3457 22 

2-3 4108 49 

2-4 3336 0 

2-5 4283 116 

3-1 4163 69 

3-2 5247 48 

3-3 4476 42 

3-4 2956 67 

3-5 3335 91 
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4-1 3366 31 

4-2 3794 91 

4-3 2160 115 

1-6 1348 1 

Укупно  60317 983 

 
  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 / / / / / 

1-3 / / / / / 

1-4 1 / / / / 

1-5 6 5 / / / 

2-1 / 2 / / / 

2-2 / / / / / 

2-3 6 / / / / 

2-4 1 1 / / / 

2-5 4 3 / / / 
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3-1 / / / / / 

3-2 / / / / / 

3-3 / / / / / 

3-4 / / / / / 

3-5 4 3 / / / 

4-1 / / / / / 

4-2 4 / / / / 

4-3 2 / / / / 

1-6 / / / / / 

 Укупно  28 14 / / / 

 

 Такмичења 
  Ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима и смотрама које 
организује Министарство просвете науке и технолошког развоја. Ове године наши 
ученици су постигли низ изузетних и запажених резултата на различитим нивоима 
такмичења како у националној тако и у међународној конкуренцији.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

 У понедељак 18.12. у Пожаревцу је одржано окружно такмичење у одбојци. 
Мушка екипа наше школе освојила је прво место и пласман на међуокружно такмичење, 
а женска екипа је освојила друго место.  

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

25. јануара у Смедереву одржан је међуокружни турнир у одбојци за ученике 
средњих школа. 

Браничевски округ представљала је Средња школа из Великог Градишта као 
победник окружног турнира. У првој утакмици наша мушка одбојкашка екипа победила 
је школу из Смедерава са 2:0, а у финалу наши одбојкаши победили су екипу школе из 
Параћина са 2:0. Тим победама освојили су прво место и пласман на државно 
такмичење.  
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 ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ – ПРВАЦИ СРБИЈЕ 

 На државном такмичењу ученика средњих школа одржаном у Пријепољу 21-
22.02. наша мушка одбојкашка екипа освојила је прво место. Тиме је постала најбоља 
екипа у Србији у 2018. години и одбранила титуле освојене 2016. и 2017. године. Редом 
су побеђиване екипе средњих школа из Владичиног Хана, Новог Сада и Љига и на крају у 
финалу побеђена је екипа средње школе из Горњег Милановца. Све победе су остварене 
без изгубљеног сета са максималним резултатом 2:0. 
Наши одбојкаши су као најбоља екипа у Србији обезбедили пласман на СВЕТСКО 
ПРВЕНСТВО ученика средњих школа у Чешкој. 
 

  
 

ДОЧЕК ОДБОЈКАША 

 У петак 23.02.2018. ученици и професори Средње школе свечано су дочекали 
мушку одбојкашку екипу школе која је освојила прво место на државном такмичењу и 
пласман на светско првенство ученика средњих школа. Сви заједно у холу школе 
прославили смо велики успех и трећу узастопну титулу.  

Екипу Средње школе чинили су: капитен Богдан Станојевић, Боривоје Голубовић, 
Вељко Бохарев, Александар Ђоловић, Петар Јанковић, Милош Попић, Михајло 
Стојановић, Лазар Лазаревић, Милутин Мијајловић и Лазар Стевић. Све честитке иду и 
њиховом тренеру Дејану Милановићу.  
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ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ЗА ПИОНИРЕ У ОДБОЈЦИ 

Од петка 11. маја до недеље 13. маја Велико Градиште било је организатор 
државног првенства за пионире у одбојци.  Ученици наше школе Милан Васић, Вељко 
Лукић, Лазар Стевић, Милутин Мијаиловић, Стеван Лукић и Драган Илић у саставу екипе 
ВГСК освојили су прво место.  

 
 

ОДЛАЗАК НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ 

Екипа Средње школе из Великог Градишта, као победник државног такмичења и 
представник Србије, 02. јуна отпутовала је на Светско првенство у одбојци које је 
одржано у Брну у Чешкој од 02. до 10. јуна 2018. На Светском првенству учествовали су 
представници 32 земље са свих континената, а наша екипа се налазила у групу Ц за 
представницима Аустрије, Луксембурга и Израела. Екипу Средње школе чинили су 
Богдан Станојевић, Боривоје Голубовић, Вељко Бохарев, Лазар Лазаревић, Михајло 
Стојановић, Милош Попић, Милутин Мијаиловић, Алија Бекрић, Милан Васић, Петар 
Јанковић, Лазар Стевић и Александар Ђоловић. Професор и тренер био је Дејан 
Милановић.  
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ПРВИ ДАН СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА 

У недељу 03. јуна екипа Средње школе је изузетно успешно стартовала на 
Светском првенству. Убедљиво смо победили екипу из Луксембурга са 2:0 (25:5, 25:11).  

Велику подршку нашем тиму дао је пун аутобус навијача који је дошао из Великог 
Градишта да бодри екипу наше школе у групној фази такмичења. 

У вечерњим часовима присуствовали смо спектакуларном отварању Светског 
првенства које ће свим присутним остати у дугом памћењу.  
Снимак свечаног отварања може се погледати на http://video.isf-
volleyball2018.org/?video_id=8  

    
 

 

ДРУГИ ДАН СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА У ОДБОЈЦИ 

У понедељак 04. јуна на Светском првенству, екипа Средње школе из Великог 
Градишта одиграла је две утакмице. Прво је пре подне убедљиво победила екипу из 
Аустрије са 2:0 (25:10, 25:16), а затим је у врло тешкој и неизвесној утакмици пуној 
преокрета, поражена од екипе из Израела са 2:1 (19:25, 25:22, 25:23). Тиме је наша екипа 
заузела друго место у групи Ц и стекла пласман у осмину финала међу 16 најбољих екипа 
на свету. Заиста велики успех. Током све три утакмице у групи велику подршку и ветар у 
леђа нашим момцима давали су навијачи који су прешли више од 800 км да би помогли 
екипи наше школе.  
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ОСМИНА ФИНАЛА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА 

У уторак 05. јуна екипа Србије, као другопласирана у групи Ц одиграла је утакмицу 
осмине финала са екипом Мађарске, као првопласираном екипом у групи А.  
У изузетно тешкој и напетој утакмици са веома јаком екипом из Мађарске, наши момци 
су дали све од себе и успели да победе са 2:0 (25:16, 25:23).  
Тиме су остварили изузетан успех. Пласирали су се у четвртфинале Светског првенства 
међу најбољих осам екипа на свету.  Заиста велики, велики успех.  

   
 
 

ЧЕТВРТФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА 

У четвртак 07.06. одиграна је утакмица четвртине финала Светског првенстава у 
одбојци Србија – Француска. Против моћног противника наши одбојкаши дали су свој 
максимум. У врло неизвесном и изједначеном првом сету, екипа наше школе имала је 
више самопоуздања, знања и хладнокрвности и добила је први сет на разлику 27:25. И у 
другом сету виђена је велика борба коју репрезентација Србије добија 25:20. Тиме 
добија утакмицу резултатом 2:0 и остварује феноменалан успех пласманом у полуфинале 
Светског првенства међу четири најбоље екипе на свету. Пласман у полуфинале 
оствариле су Србија, Немачка, Турска и Израел.  

У 25 година дугој историји светских првенстава средњих школа у одбојци, само 
једном је тим из Србије успео да избори пласман у полуфинале. Тиме је овај рекорд 
изједначен. 

У Средњој школи био је обезбеђен уживо пренос на бидео биму. У холу школе 
окупило се више од 150 ученика, професора, родитеља, представника општине и 
спонзора екипе како би дали подршку нашим одбојкашима. 

Истог поподнева, Велико Градиште је захватила велика еуфорија због историјског 
успеха наше школе. У року од пар сати, уз помоћ општине, организован је пун аутобус 
навијача који су исте вечери кренули у Брно како би присуствовали полуфиналу против 
селекције Турске. 
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ПОЛУФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈА – ТУРСКА 

У петак 08. јуна одиграна је утакмица полуфинала Светског првенства у одбојци 
Србија – Турска. У првом сету виђена је лавовска борба две изузетно јаке селекције. У 
финишу првог сета, екипа Турске била је сналажљивија и добила је сет на разлику 
резултатом 27:25. У другом сету Турска показује врхунску игру и добија сет резултатом 
25:15. Тиме је остварила пласман у финале, а екипа Србије се пласирала у утакмицу за 
треће место. Селекција Турске је актуелни светски шампион, а испоставило се да је и на 
овом шампионату поново освојила прво место без иједне изгубљене утакмице. 
Утакмицу је посматрало и правило фантастичну атмосферу више од 50 навијача из 
Великог Градишта.  

 

Утакмица за треће место на Светском првенству Србија – Израел 

БРОНЗАНА МЕДАЉА – СРЕДЊА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
У суботу 09.06.2018. одиграна је утакмица за треће место на Светском првенству у 

одбојци у Брну у Чешкој. Ношени фантастичним навијањем наших навијача и великом 
жељом за реваншом за пораз у групи, наши одбојкаши приказали су феноменалну игру, 
можда и најбољу утакмицу на Светском првенству. Победили су веома јаку и неугодну 
репрезентацију Израела максималним резултатом 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). Тиме су 
постигли највећи успех у историји српске мушке средњошколске одбојке освајањем 
бронзане медаље – трећег места. Ово је први пут да једна мушка екипа средње школе из 
Србије освоји медаљу на Светском првенству.  



                                        

стр. 35 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

  Мало је рећи честитамо. Овим успехом, одбојкаши Средње школе су се уписали 

златним словима у историју одбојке Великог Градишта и Србије. 

 

ДОЧЕК ОДБОЈКАША 

У понедељак 11. јуна Велико Градиште је свечано дочекало своје одбојкаше – 
освајаче бронзане медаље на Светском првенству у одбојци. Прво су их у Средњој школи 
дочекали и честитали на успеху ученици и професори Средње школе, а затим су сви 
зајено кренули ка Тргу Младена Милорадовића где су их многобројни грађани уз звуке 
трубе дочекали као шампионе. 

 

    
 
 

ПРИЈЕМ ОДБОЈКАША СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

У уторак 12. јуна ученике Средње школе из Великог Градишта који су на Светском 
школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу примио је у свечаној 
сали Скупштине општине председник општине, Драган Милић. Свечаности су, поред 
руководилаца општине, присуствовали и истакнути спортски радници и легенде овог 
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спорта из Великог Градишта. Председник је овом приликом честитао успех свим 
одбојкашима и пожелео им пуно успеха у раду и школовању. На крају, Милић је екипу 
изненадио наградом за освојени успех – петодневним путовањем у Истанбул са 
џепарцем од по 100 евра, а тренеру уручио урамљену слику трофејног тима. Успех је 
“забележен“ и фотографијама на LED билборду у центру града. 

Прилог: 
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odmor_u_instambulu_o_trosku_opstine_za_o
dbojkase_osvajace_bronzane_medalje_na_svetskom_prvenstvu_u_ceskoj_18613155251 

    

 

ПРИЈЕМ ОДБОЈКАША СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОД МИНИСТРА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

У понедељак 18. јуна у згради Палате Србије у Београду одржан је пријем 
одбојкаша Средње школе из Великог Градишта код Министра омладине и спорта Вање 
Удовичића. 

Нашим одбојкашима честитке на освојеној бронзаној медаљи на Светском 
првенству у одбојци упутили су поред Министра Удовичића и Жељко Танасковић, први 
човек Савеза за школски спорт, Предраг Даниловић, председник кошаркашког савеза 
Србије и Зоран Гајић, председник одбојкашког савеза Србије. 

"Они су понос свих нас. Учинили сте много за промоцију наше државе и спорта 
уопште. Свима желим пуно среће у спортским и личним каријерама", рекао је 
Танасковић на конференцији за медије у Палати Србија. "Надам се да ће тако наставити и 
када постану професионалци. Србија је показала да је земља одбојке", додао је Гајић. 
Детаље су доступни на: http://www.rtv.rs/sr_ci/mladi/aktuelno/tanaskovic-skolarci-uradili-
puno-na-promociji-srbije_927876.html , http://www.rtv.rs/sr_ci/sport/tanaskovic-o-uspesima-
srpskih-skolaraca-se-prica-u-svetu_925790.html и http://www.tanjug.rs/full-
view.aspx?izb=413974  

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odmor_u_instambulu_o_trosku_opstine_za_odbojkase_osvajace_bronzane_medalje_na_svetskom_prvenstvu_u_ceskoj_18613155251
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odmor_u_instambulu_o_trosku_opstine_za_odbojkase_osvajace_bronzane_medalje_na_svetskom_prvenstvu_u_ceskoj_18613155251
http://www.rtv.rs/sr_ci/mladi/aktuelno/tanaskovic-skolarci-uradili-puno-na-promociji-srbije_927876.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/mladi/aktuelno/tanaskovic-skolarci-uradili-puno-na-promociji-srbije_927876.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/sport/tanaskovic-o-uspesima-srpskih-skolaraca-se-prica-u-svetu_925790.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/sport/tanaskovic-o-uspesima-srpskih-skolaraca-se-prica-u-svetu_925790.html
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=413974
http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=413974
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Школско првенство балкана – карате сребрна медаља за ученике Средње школе 

На првим Балканским школским играма у дисциплини карате одржаним у Новом 
Саду од 09.11. до 12.11.2017. наши ученици постигли су изузетно запажене резултате. 
Тијана Стоиљковић освојила је друго место и сребрну медаљу, а Марија Ђорђевић 
освојила је четврто место. Честитамо на великом успеху! 

 

   

 

Републичко такмичење – карате 

На републичком такмичењу у каратеу одржаном у Смедереву 17.03. ученица наше школе 
Марија Ђорђевић остварила је изузетан успех. У јакој конкуренцији освојила је друго 
место.  
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ЏУДОУ 

У суботу 10.03. у Краљеву одржано је окружно такмичење у џудоу. Ученици наше 
школе остварили су велики успех. Ана Милошевић, ученица првог разреда освојила је 
прво место. Лазар Лазаревић, ученик другог разреда освојио је друго место. Урош 
Милошевић, ученик трећег разреда освојио је прво место. Зорана Благојевић, ученица 
четвртог разреда освојила је прво место. Сви наши такмичари стекли су пласман на 
републички ниво такмичења. 
 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО – ЏУДО 

21. марта у Кикинди одржано је републичко такмичење у џудоу за ученике 
средњих школа. Ученици наше школе постигли су велики успех. Средњу школу 
представљало је четири ученика. Ученица четвртог разреда, Зорана Благојевић освојила 
је друго место и сребрну медаљу, као и ученица првог разреда, Ана Милошевић. 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ – ПРВО МЕСТО 

На окружном такмичењу у футсалу одржаном у Пожаревцу у петак 20.04. ученици 
наше школе постигли су велики успех. Мушка екипа освојила је прво место и пласман на 
међуокружно такмичење које ће се одржати у Рековцу 24.04. Честитамо свим 
фудбалерима и тренеру – професорки Драгани. 

   

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУТСАЛУ 

У уторак 24.04. у Рековцу одржано је међуокружно такмичење у футсалу. Средња 
школа из Великог Градишта као представник браничевског региона освојила је треће 
место. Честитамо свим фудбалерима и професорки Драгани Пајкић. 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

У суботу 14.04. у Пожаревцу је одржано међуокружно такмичење из хемије за 
ученике Браничевског и Подунавског региона. Ученик четвртог разреда наше школе 
Никола Кнежевић освојио је прво место и пласман на државно такмичење. 
 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ – ДРУГО МЕСТО 

На државном такмичењу из хемије одржаном у Београду од 11. до 13. маја нашу 
школу и браничевски округ представљао је ученик четвртог разреда Никола Кнежевић. 
Никола је у јакој конкуренцији освојио друго место и пласман на Српску хемијску 
олимпијаду која представља изборно такмичење за олимпијски тим Србије на 
међународној хемијској олимпијади. Четитамо Николи и професору Весни Новковић. 
 

Српска хемијска олимпијада – прво место Никола Кнежевић 

Од петка 25. маја до недеље 27. маја у Београду и Новом Саду одржана је Српска 
хемијска олимпијада која, после одржаног државног такмичења, представља изборно 
такмичење за Олимпијски тим Србије. Ученик четвртог разреда наше школе, Никола 
Кнежевић освојио је прво место и пласман на међународну олимпијаду из хемије. 
Честитамо Николи и професору Весни Новковић. Ово је заиста историјски успех за Николу 
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и целу Средњу школу из Великог Градишта. По први пут у 140 година дугој историји 
школе, један наш ученик учествује на међународној олимпијади у појединачној 
конкуренцији.  
Званични резултати: https://drive.google.com/file/d/112egcZ0ZfzsqaJInH7MEpiYiW9yuqkH-
/view 
Извештај са Српске хемијске олимпијаде: 
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=27&nav_category=12&na
v_id=1397552 
 

 
 

МЕЂУНАРОДНА ОЛИМПИЈАДА ИЗ ХЕМИЈЕ 

Од 19. до 29. јула 2018. у Словачкој и Чешкој републици одржана је јубиларна 50. 
међународна олимпијада из хемије. https://50icho.eu  

Члан олимпијског тима Србије ове године био је ученик Средње школе из Великог 
Градишта, Никола Кнежевић као победник Српске хемијске олимпијаде.  

Никола је у конкуренцији такмичара из 76 земаља из целог света освојио посебну 
похвалу за успешно учествовање. 

Све честитке Николи за успешно представљање Србије и Средње школе из 
Великог Градишта на овом великом међународном такмичењу. Честитамо и професору 
Весни Новковић на изузетно успешној припреми ученика за такмичење. 

    
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

У суботу 28. априла Средња школа из Великог Градишта била је домаћин 
најбољим ученицима Браничевског округа у познавању српског језика и језичке културе. 

https://drive.google.com/file/d/112egcZ0ZfzsqaJInH7MEpiYiW9yuqkH-/view
https://drive.google.com/file/d/112egcZ0ZfzsqaJInH7MEpiYiW9yuqkH-/view
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=27&nav_category=12&nav_id=1397552
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=05&dd=27&nav_category=12&nav_id=1397552
https://50icho.eu/
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На такмичењу је учествовало 32 ученика из Пожаревца, Петровца на Млави, Кучева, 
Жагубице и Великог Градишта. Ученик четвртог разреда наше школе Владимир Ђорђевић 
освојио је треће место. Честитамо Владимиру и професору Бојану Јелићу. 
 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – ДРУГО МЕСТО ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ 

У недељу 27.05. у Тршићу је одржано државно такмичење из српског језика и 
језичке културе. Ученик четвртог разреда наше школе, Владимир Ђорђевић у јакој 
конкуренцији освојио је друго место. Честитамо Владимиру и професору Бојану Јелићу. 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

25. марта у Петровцу одржано је окружно такмичење из биологије за ученике 
средњих школа Браничевског региона. Нашу школу представљало је осам ученика. 
Ученик трећег разреда, Владимир Јовановић освојио је прво место, а ученица четвртог 
разреда, Ивана Стојковић освојила је треће место. Владимир је освојеним првим местом 
изборио учешће на државном такмичењу. 
Честотамо такмичарима и професору Горану Мишићу! 
 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

У недељу 20. маја у Нишу је одржано републичко такмичење из биологије. 
Средњу школу из Великог Градишта представљао је ученик трећег разреда Владимир 
Јовановић као победник окружног такмичења. Владимир је на практичном делу освојио 
максималан број поена, а у укупном збиру веома мало је недостајало да освоји награду 
на такмичењу. Честитамо Владимиру и професору Горану Мишићу. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

У суботу 14.04. у Пожаревцу одржан је окружни ниво такмичења – књижевна 
олимпијада. Ученици наше школе остварили су велики успех. Ученице другог разреда 
Тијана Животић и Катарина Милошевић освојиле су прво место. Растко Јокић, ученик 
трећег разреда освојио је прво место. Владимир Ђорђрвић, ученик четвртог разреда 
освојио је друго место. Емилија Ђокић, ученица првог разреда освојила је треће место. 
Тијана, Катарина, Растко и Владимир изборили су пласман на државно такмичење које ће 
се одржати у Сремским Карловцима. Честитамо ученицима и професорима Сањи Ђокић и 
Бојану Јелићу и желимо пуно успеха на државном такмичењу! 
 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

У недељу 13. маја у Сремским Карловцима одржано је републичко такмичење у 
познавању књижевности. Нашу школу представљала су четири такмичара. Ученица 
другог разреда Катарина Милошевић освојила је друго место, а ученик трећег разреда 
Растко Јокић освојио је друго место. Честитамо Катарини и Растку на великом успеху као 
и професору Сањи Ђокић 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ – ПРВО МЕСТО 

У петак 20.04. у Жагубици је одржано окружно такмичење у рецитовању ученика 
браничевског округа. Средњу школу из Великог Градишта представљала су три ученика. 
Прво место и пласман на републичко такмичење освојила је ученица трећег разреда 
Теодора Урошевић. Теодора је рецитовала песму „Како написати песму о Теодори“ коју 
је написао професор наше школе Игор Мишуровић. Честитамо Теодори и професору 
Игору Мишуровићу. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

У суботу 28. априла у Техничкој школи у Костолцу одржано је окружно такмичење 
из историје. Нашу школу представљало је осам такмичара. Најбољи резултат и пласман 
на државно такмичење остварили су ученици првог разреда Емилија Ђокић и Милош 
Јанковић. Честитамо Емилији и Милошу и професору Ненаду Михајловићу. Пуно успеха 
на државном такмичењу које ће се одржати средином маја у Зрењанину. 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

У недељу 18.03. у Смедеревској Паланки одржано је окружно такмичење из 
страних језика. Ученица четвртог разреда наше школе, Бојана Станковић стекла је право 
учешћа на државном такмичењу. Честитамо Бојани и професорки Велини Стојковић и 
желимо пуно успеха на следећем нивоу такмичења. 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА 

У петак 13.04. и суботу 14.04. у Пожаревцу је одржано републичко такмичење 
ученика средњих школа, смер трговац из предмета трговинско пословање. Нашу школу 
представљали су Милица Прица и Јована Степић у пратњи професора Снежане Рашић. 

 

   

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

У петак 24.11.2017. у Костолцу одржано је окружно такмичење у рукомету. Мушка 
екипа наше школе освојила је треће место.  

 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЧЕЊУ „КРЕИРАЈТЕ И ИСПЕЦИТЕ ВАШУ ЕВРОПУ“ 

Ученици III5 одељења, смер Кувар, и наставници Симић Мирко и Тања Јовановић 
са задовољством су се одазвали позиву Илеу института из Улма Немачка и Дунавске 
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мреже Данет да учествују на такмичењу у печењу разних креација од хлебног  теста. 
Умесили су, обликовали и испекли две корпице од теста и 12 жутих звездица које на 
плавој подлози представљају симбол ЕУ.  

 
 

„ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК“ – НАГРАДА НА КОНКУРСУ 

Ученица прве године гимназије наше школе, Луна Јовановић, конкурисала је у 
оквиру наградног конкурса за креативне и иновативне радове "Европски дневник" 
Делегације Европске уније у Републици Србији. На наше велико задовољство и понос, 
њен рад је један од награђених радова, на тему "Реци, НЕ трпи!" 

Награђене су само четири школе, међу њима и наша; 
 „Педесет нијанси сиве економије" – Економска школа „Ђука Динић", Лесковац 
 „Инверзна ретроспекција" – Школа за дизајн „Богдан Шупут", Нови Сад 
 „Реци, НЕ трпи!" – Средња школа „Велико Градиште", Голубац 
 „Европа" – Друга техничка школа, Крагујевац 

Овај конкурс покрива теме обрађене у публикацији „Европски дневник" која има 
за циљ да олакша информисање о Европској унији, њеним вредностима и могућностима 
које пружа младима. Теме овогодишњег конкурса су биле: активно грађанство, здрав 
живот, превенција насиља, паметно учење, одржива економија и бројне друге теме 
повезане са ЕУ. Поред ових тема, а желећи да средњошколци дају посебан допринос 
обележавању године културног наслеђа, специјална тема за 2018. годину била је: Где 
прошлост сусреће будућност – 2018. година европског културног наслеђа. 

Луна је као награду добила пут од седам дана у три европска града, Будимпешту, 
Праг и Беч, у пратњи свог ментора, Бојане Пршендић. 
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 Резултати матурских  и завршних испита 
  4-1 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски рад Тема матурског рада 

С
р

е
д

њ
а 

о
ц

ен
а 

1 
Аврамовић 
Тијана 

ликовна 
култура Салвадор Дали 

4,67 

2 
Богичић 
Теодора 

ликовна 
култура Египатска уметност 

5,00 

3 
Васић Сара 

биологија 
Ретке болестии достигнућа у њиховом 
лечењу 

5,00 

4 
Вучковић 
Никола биологија 

Савремена достигнућа у асистираној 
репродукцији 

4,67 

5 
Горановић 
Ивана математика Теорија игара 

5,00 

6 
Драгуцановић 
Марко 

информатика и 
рачунарство Интернет 

4,33 

7 
Ђурић Јован ликовна 

култура Пабло Пикасо 
4,33 

8 Живковић Јана физика Увод у астрономију 5,00 

9 
Јевтић Мина 

психологија 
Укључивање особа са посебним 
потребама у образовни систем- инклузија 

5,00 

10 
Јовановић 
Андријана историја Луј XIV 

5,00 

11 Јовић ликовна Винсент Ван Гог 4,67 
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Владимир култура 

12 Јовић Никола историја Константин Велики 5,00 

13 
Карапанџић 
Милена историја Рамзес II 

4,00 

14 
Кузмановић 
Ивана социологија Политичке организације 

4,33 

15 
Марковић 
Милош историја Стогодишњи рат 

3,67 

16 
Миленковић 
Аница биологија Ред опникрилаца- Ordo Hymenoptera 

4,00 

17 
Милосављевић 
Марко 

ликовна 
култура Франциско Гоја- живот и дело 

4,33 

18 
Милошевић 
Милош историја Ханибал 

4,33 

19 
Младеновић 
Емилија историја Франц Фердинанд 

5,00 

20 
Настасијевић 
Никола 

информатика и 
рачунарство Процесори 

2,33 

21 
Пешић 
Анастасија историја Мехмед паша Соколовић 

4,00 

22 
Петровић 
Ђорђе историја Карађорђе 

5,00 

23 
Радивојевић 
Јелена биологија Пречице 

5,00 

24 
Редић Невена ликовна 

култура Густав Климт 
5,00 

25 
Сремчевић 
Алекса биологија Методе у молекуларној биологији 

5,00 

26 
Стојшић 
Богдан историја Пад Цариграда 1453год. 

4,67 

27 
Ђорђевић 
Владимир историја Милански едикт 

5,00 

 
4-2 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски 

рад 
Тема матурског рада  

1 
Адамовић 
Анита 

психологија Емоције 5,00 

2 Благојевић историја Краљица Изабела I Кастиљска 5,00 



                                        

стр. 46 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Зорана 

3 
Ђорђевић 
Кристина 

енглески 
језик 

" PASSIVES" 5,00 

4 Ђурић Немања биологија Ендокрини систем 5,00 

5 Ђурић Петар математика Извод функције и примена 5,00 

6 
Живковић 
Марија 

ликовна 
култура 

Питер Бројгел 4,67 

7 
Животић 
Марко 

историја Стефан Урош I Немањић 4,67 

8 

Кнежевић 
Никола 

хемија Испитивање утицаја катализатора на бази 
ZnO допованих Ag+ iCu2+ на 
фотодеградацију боје кристално 
љубичасто 

5,00 

9 
Милетић 
Марко 

географија Ђердап- природне и друштвене одлике 3,33 

10 
Милићевић 
Милош 

географија Пустиње света 4,00 

11 
Михајловић 
Лазар 

енглески 
језик 

MACBETH-A TRAGIC STORY 5,00 

12 
Младеновић 
Андреја 

историја Искрцавање у Нормандију 1944 4,33 

13 
Николић 
Александар 

историја Велики раскол 3,67 

14 
Пауновић 
Јован 

физика Оптички инструменти 4,33 

15 
Радовановић 
Лазар 

физика Ласери 4,33 

16 
Станковић 
Бојана 

енглески 
језик 

" Sherlock Holmes- Facts and fiction" 5,00 

17 
Стокић 
Анђелија 

социологија Првобитни облици религије 4,67 

18 
Стокић Јована ликовна 

култура 
Хијеронимус Бош 5,00 

19 

Стојковић 
Жељко 

информатика 
и 
рачунарство 

Оперативни систем Microsoft windows-a 5,00 

20 
Стојковић 
Ивана 

биологија Неурофизиологија сна и спавања 5,00 

21 Тошић Ненад историја Србија и Анексиона криза 4,67 

22 
Филиповић 
Невена 

ликовна 
култура 

Фрида Кало 5,00 

23 
Богдановић 
Стефан 

историја Голгота Србије у I светском рату 4,00 
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  4-3 туристички техничар 

 

Презиме и име ученика 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

С
тр

уч
н

о
-т

е
о

р
и

јс
ка

 з
н

ањ
а 

М
ат

ур
ск

и
 п

р
ак

ти
чн

и
 р

ад
, 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

је
 А

 И
 Б

 

С
р

е
д

њ
а 

о
ц

ен
а 

1 Благић Александра 5 4 5 4,67 

2 Благић Јована 5 4 5 4,67 

3 Вилимоновић Урош 4 3 3 3,33 

4 Ђоловић Александар 4 3 3 3,33 

5 Ђуричић Драган 3 2 3 2,67 

6 Живковић Дејан 4 3 3 3,33 

7 Живковић Катарина 3 4 4 3,67 

8 Живковић Невена 5 5 5 5,00 

9 Јанкуловић Јован 3 3 4 3,33 

10 Јованић Душан 4 3 4 3,67 

11 Јовановић Ивана 5 3 4 4,00 

12 Матејић Милица 4 5 4 4,33 

13 Милорадовић Јована 4 5 5 4,67 

14 Михајловић Александар 4 5 4 4,33 

15 Недељковић Александра 4 5 3 4,00 

16 Пуповић Богдан 4 4 2 3,33 

17 Рајчић Милан 3 4 2 3,00 

18 Стаматовић Марина 4 4 4 4,00 

19 Станојевић Стеван 5 5 5 5,00 

20 Станојевић Јелена 4 4 4 4,00 

21 Стевић Наташа 5 3 3 3,67 

22 Стевкић Виктор 4 3 4 3,67 

23 Стојадиновић Љубица 5 4 4 4,33 

24 Трифуновић Милош 3 3 3 3,00 

25 Фазлић Ана 4 4 4 4,00 

26 Николић Мирослав 2 2 2 2,00 
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 3-4 Трговац  

Р.б. Презиме и име ученика Испитна комбинација  Оцена 

1 Арсић Марија А4 Б2 4 

2 Богићевић Анђела А1 Б4 5 

3 Голубовић Александра А1 Б6 5 

4 Живковић Јелена А1 Б3 5 

5 Жикић Анђела А1 Б7 5 

6 Јанковић Александар А7 Б1 4 

7 Ковачевић Емина А1 Б2 5 

8 Костић Наташа А7 Б2 5 

9 Марковић Кристина А1 Б3 3 

10 Миладиновић Марко А7 Б6 3 

11 Милићевић Душан А4 Б1 5 

12 Миловановић Јелена А4 Б4 3 

13 Миловановић Миња А7 Б3 5 

14 Обрадовић Јелена А4 Б7 5 

15 Павловић Мануела А4 Б6 5 

16 Редић Јован А7 Б7 4 

17 Степић Јована А4 Б5 5 

18 Херцеговац Сандра А7 Б4 3 

19 Прица Милица А7 Б5 5 

20 Бохарев Вељко А1 Б1 5 

 
 
 
 
 
 
3-5 кувар/конобар 

Р.б. 
Презиме и име 

ученика 

О
б

р
аз

о
вн

и
 

п
р

о
ф

и
л

  

С
р

е
д

њ
а 

о
ц

ен
а  

 
Тема 

1 Немања Димитријевић кон. 3 Услуживање ручка у ресторану „a la carte“ 
применом III варијанте француског начина 
услуживања 

2 Алекса Ђорђевић кон. 4 Услуживање ручка у ресторану „a la carte“ 
применом енглеског начина услуживања 

3 Малиша Ђорђевић кон. 4 Услуживање ручка у ресторану „a la carte“ 
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применом бечког начина услуживања 

4 Јован Јусић кон. 4 Услуживање вечере у ресторану „a la carte“ 
применом са елементима барског пословања 
применом бечког начина услуживања 

5 Дајана Митић кон. 5 Услуживање вечере у ресторану „a la carte“ 
применом III варијанте француског начина 
услуживања 

6 Јован Михајловић кон. 5 Услуживање ручка у ресторану „a la carte“ 
применом бечког начина услуживања 

7 Малиша Павловић кон. 4 Услуживање вечере у ресторану „a la carte“ 
применом III варијанте француског начина 
услуживања 

8 Кристијан Панкалујић кон. 5 Услуживање вечере у ресторану „a la carte“ 
применом I варијанте француског начина 
услуживања 

9 Ненад Прица кон. 5 Услуживање вечере у ресторану „a la carte“ са 
елементима барског пословања применом III 
варијанте француског начина услуживања 

10 Филип Журжић кув. 5 Валдорф салата, Хајдучки ћевап, Парадајз 
салата, Палачинке са чоколадом 

11 Валентина Ивановић кув. 5 Пуњена јаја Касино, Турнедо Росини/мешано 
вариво, Зелена салата, Сува пита са орасима 

12 Михајло Јовић кув. 5 Поховане лигње, Хајдучки ћевап, Краставац 
салата, Сува пита са орасима 

13 Милан Карапанџић кув. 5 Чорба на српски начин од телећег меса, 
роловано пилеће месо-мешано 
вариво,парадајз салата, кох са винским 
шатоом 
 

14 Наташа Лазић кув. 5 Валдорф салата, Гордон Блу/мешано вариво, 
Зелена салата, Кох са винским шатоом 

15 Милена Луковац кув. 5 Потаж од печурака, Бифтек Монте 
Карло/мешано вариво, Парадајз салата, Сува 
пита са орасима 

16 Јелена Михајловић кув. 5 Потаж од печурака, Ролат Штефани/спанаћ а 
la krem, Парадајз салата, Воћна салата 

17 Бојана Мишић кув. 5 Рижото од морских плодова, Филе мињон са 
печуркама/мешано вариво, Зелена салата, 
Палачинке са орасима 

18 Никола Николић кув. 5 Говеђа салата, Пилав од пилећег меса, Зелена 
салата, Принцес крофне са шлагом 

19 Марија Петровић кув. 5 Гратиниране палачинке са сиром, Телећи 
медаљони са сосом од печурака/мешано 
вариво, Српска салата 
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20 Емилија Радуљевић кув. 5 Поховане палачинке са шунком, Соте 
Строганов/пиринач вариво, Српска салата са 
сиром, Гратиниране палачинке са орасима 

21 Немања Ристић кув. 5 Валдорф салата, чобански ћевап, српска 
салата,гратиниране палачинке са орасима 

22 Милица Станковић кув. 5 Пилећа салата, Ћуфте на грчки начин, Зелена 
салата, Палачинке у винском шатоу 

23 Светлана Стокић кув. 5 Шпагете карбонара, Котлет Бон-фан, 
Витаминска салата, Принцес крофне са 
шлагом 

 
  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 МАТУРАНТИМА 2018. 

  У уторакак 19.06. генерација 2018. је и званично завршила школовање у Средњој 

школи у Великом Градишту. Пред препуном свечаном салом школе директор школе са 

одељенским старешинама завршних разреда уручио је матурантима дипломе, награде, 

признања и похвалнице. Ученици нижих разреда припремили су пригодан програм у 

коме су читали одломке из овогодишњих матурских радова. Свим матурантима желимо 

успешан наставак школовања. 
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Свечана додела диплома 
 

НОСИОЦИ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ И ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

            

        Кнежевић Никола - ђак генерације – Гимназија 

Носиоци „Вукове дипломе“ 

1. Горановић Ивана 

2. Живковић Јана 

3. Младеновић Емилија 

4. Јевтић Мина 



                                        

стр. 52 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

5. Богичић Теодора 

6. Редић Невена 

7. Васић Сара 

8. Ђорђевић Владимир 

9. Адамовић Анита 

10. Ђурић Немања 

11. Кнежевић Никола 

12. Стокић Јована 

13. Живковић Невена 

14. Голубовић Александра 

 

ПОДРШКА ОПШТИНЕ НАЈБОЉИМ СПОРТИСТИМА  

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је 28. маја, са 
својим сарадницима, најбоље младе спортисте у овој години како би им уручио награде 
и на тај начин обележио изузетан успех на такмичењима највишег ранга у земљи. 
Председник је најбољима овом приликом уручио вредне награде. Џудистима и 
каратистима подељене су парадне тренерке, а носиоцима златне медаље и кимоно. 
Мушка екипа одбојкаша Средње школе најбоља је екипа у Србији у 2018. години чиме је 
одбранила титуле освојене 2016. и 2017. године. Овим успехом обезбедили су пласман 
на светско првенство ученика средњих школа које ће се одржати од 2. до 10. јуна у 
Чешкој. Како би се представили у најбољем светлу, општина је за њих обезбедила у 
комплету парадне и радне тренерке, дрес са шорцом, патике, поло мајце и бермуде и 
ранчеве. Обративши се присутнима, председник Милић им је честитао на постигнутом 
успеху, рекавши да ће општина увек стајати уз њих и подржати их на такмичењима, и 
пожелевши им још много успеха, а одбојкашима – средњошколцима да у Чешкој освоје 
злато. 

 

 

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА И 
ПРОФЕСОРИМА 

У петак 22. јуна општина Велико Градиште одала је признање најуспешнијим 
ученицима, студентима и професорима наградивши рад, труд и изузетан успех који су 
током школовања остварили. 

Присутне је поздравила Сања Стојадиновић, руководилац Одељења за друштвене 
делатности и заједничке послове, честитавши им на успеху. Успех им је честитао и 
председник општине Велико Градиште, Драган Милић. 

http://velikogradiste.rs/2018/05/28/podrshka-opshtine-najbolim-sportistima/
http://velikogradiste.rs/2018/06/22/dodelena-priznana-i-nagrade-najuspeshnijim-uchenitsima-studentima-i-profesorima/
http://velikogradiste.rs/2018/06/22/dodelena-priznana-i-nagrade-najuspeshnijim-uchenitsima-studentima-i-profesorima/
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Све ђаке општина је наградила књигама, а носиоце дипломе “Вук Караџић“ и 
новчаним износом од 3.000 динара док су ђаци генерације добили ваучере за куповину 
техничке робе у вредности од 35.000 динара и сезонске карте за базен. Уз карте за базен, 
ваучере су добили и најбоље пласирани на републичким такмичењима па су за треће 
место награђени са 20.000, за друго са 27.000 и прво са 35.000 динара. Пригодним 
новчаним износима награђени су и наставници и професори најбољих ученика. 

У име свих награђених захвалио се ученик Никола Кнежевић, ђак генерације 
Средње школе и награђен на републичком такмичењу из хемије, који је на Српској 
хемијској олимпијади освојио прво место што је и први пут у историји Средње школе у 
појединачном такмичењу и који ће своју школу и земљу представљати на међународном 
такмичењу у Словачкој и Чешкој. “Захвалио бих се општини Велико Градиште која 
организује и подстиче људе да иду још даље, директору школе што ми је омогућио да се 
посветим Петници где сам стекао много пријатеља, много знања и изостанака“, нашалио 
се Никола, “и свим професорима који су ме подржавали и много научили као и 
друговима без којих би све било неподношљиво и јако досадно“, рекао је праћен 
незапамћеним аплаузом. “Само још једну ствар да додам у вези успеха – рекао бих да за 
успех није потребно да неко буде генијалан или много талентован него једна једина 
особина која је битна је да се никад не одустаје“, закључио је Никола и навео свој и 
пример одбојкашког тима и затражио од другова да му обећају да ни они никад неће 
одустати и овог пута награђен бескрајним аплаузом. 
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/nagradeni__vukovci_ucenici__generacija_spor
tske_ekipe__i_najbolji_studenti_18623113931 

    

Додела награда 
 

ОПШТИНСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

У среду 01. августа одржана је свечаност поводом прославе Дана општине Велико 
Градиште. Ове године додељено је 15 Општинских награда за постигнуте резултате и 
достигнућа од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине. Општинску награду 
добили су професори Средње школе Весна Новковић у области образовања и Дејан 
Милановић у области спорта, Никола Кнежевић, ученик генерације Средње школе у 
области образовања, мушка одбојкашка екипа Средње школе у области спорта и Средња 
школа из Великог Градишта у области хуманитарног рада. Ово је заиста велико признање 
Средњој школи за све резултате које постиже. 
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Извештаји о раду стручних органа  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ  

  У току школске 2017/18. 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 17 седница Наставничког већа. 
Дневни ред седница Наставничког већа:   
 
31.08.2017. 

1. Извештај о реализацији рада школе за 2016/2017 

2. Именовање одељенских старешина 

3. Усвајање распореда часова 

4. Измене и допуне састава тимова и актива школе 

5. Распоред обавеза на почетку школске 2017/2018  

6. Усвајање новог записничара 

7. Разно 

08.09.2017. 
1. Разматрање извештаја о реализацији рада школе за 2016/2017 

2. Разматрање извештаја о раду директора за школску 2016/2017 

3. Разматрање годишњег плана рада за школску 2017/2018 

4. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

5. Разно 
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26.10.2017. 
1. Извештај са матурске екскурзије 

2. Избор два наставника који су у протеклој години остварили изузетне резултате 

у васпитно-образовном раду, а који ће бити награђени од стране Општине 

Велико Градиште поводом Дана просветних радника 

3. Васпитно дисциплинске мере 

4. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

5. Нов Закон о основама система образовања и васпитања 

6. Разно 

 
15.11.2017. 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода и предлози 

мера 

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

3. Доношење програма матурске екскурзије за 2018/2019 школску годину  

4. Давање сагласности на промену имена Средње школе у Средња школа 

„Милоје Васић“ 

5. Упознавање са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.гл. РС 

81/2017) 

6. Упознавање Наставничког већа са садржајем записника о редовној 

инспекцијској контроли 

7. Разно 

 

29.12.2017. 

1. Васпитно дисциплинске мере 

2. Наградни конкурс у склопу пројекта „Подстицање демократске културе у 

школама“ 

3. Резиме 2017. године и планови за 2018. годину 

4. Разно 

 

30.01.2018. 

1. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

2. Анализа успеха после другог класификационог периода 

3. Васпитно-дисциплинске мере 

4. Извештаји свих Тимова, Актива и Стручних већа 

5. Усвајање тема за матурске испите 

6. Нов концепт полагања матурског испита и реформа гимназије 

7. Правилник о оцењивању ученика 
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8. Разно  

 

13.02.2018. 

1. Давање мишљења о Статуту Средње школе 

2. Именовање чланова стручног актива за развој школског програма 

3. Разно 

 

02.03.2018. 

1. Мишљење Наставничког већа Средње школе о стицању звања самостални 

педагошки саветник за Велину Стојковић 

2. Извештај са семинара „Умеће комуникације“ 

3. Разно 

 

28.03.2018. 

1. Давање мишљења о Правилнику о унутрашњој организацији рада школе 

2. Давање мишљења о Правилима понашања у школи 

3. Давање мишљења о Правилнику о похваљивању и награђивању ученика 

средње школе 

4. Давање мишљења о Правилнику о васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика 

5. Давање мишљења о Правилнику о васпитно-дисциплинској одговорности 

запослених 

6. Давање мишљења о Пословнику о раду Школског одбора 

7. Давање мишљења о Пословнику о раду Савета родитеља 

8. Давање мишљења о Пословнику о раду Ученичког парламента 

9. Разно 

 

11.04.2018. 

1. Учешће школе у пројекту „Ревизија стандарда и показатеља квалитета рада 

школе“ 

2. Набавка уџбеника за школску 2018/2019 годину 

3. Разно 

 

18.04.2018. 

1. Избор три члана Наставничког већа за представнике запослених у Школском 

одбору 

2. Такмичења ученика 

3. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

4. Васпитно-дисциплинске мере (Јован Редић) 
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5. Извештаји ментора о изради матурских радова 

6. Набавка уџбеника за школску 2018/2019 годину 

7. Учешће школе у ПИСА тестирању 

8. Реализација пројеката „Ревизија стандарда и показатеља квалитета рада 

школе“ и „Подстицање демократске културе у школама“ 

9. Разно 

08.05.2018. 

1. Организација Дана демократије 

2. Разно 

 

28.05.2018. 

1. Анализа успеха и владања на крају четвртог класификационог периода за ученике 

завршних разреда 

2. Одлука о уџбеницима за школску 2018/2019 годину (осим за 1. разред гимназије) 

3. Предлог представника школе за Општинску награду 

4. Реформа гимназије (нови планови, програми, циљеви, исходи...) 

5. Разно 

 

14.06.2018. 

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. Упознавање наставничког већа за записником просветног инспектора бр 614-

6/2018-08 

5. Обавезе до краја школске године 

6. Разно 

 

25.06.2018. 

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

трговац) 

2. Предлози за похвале и награђивање ученика 

3. Реализација редовне, допунске, додатне и припремне наставе 

4. Годишњи извештаји Тимова, Актива и Стручних већа 

5. Комисије за упис 

6. Обавезе до краја школске године 

7. Разно 
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17.08.2018. 
 

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 2017. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода, 

2. Дисциплина и изостајање ученика, 

3. Реализација часова, 

 

ДРУГА СЕДНИЦА ОДРЖАНА КРАЈЕМ ДЕЦЕМБРА 2017. 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 2018. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

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

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА У ЈУНУ МЕСЕЦУ 2018. 

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 2018. 

Дневни ред: 

1. Резултати поправних и разредних успех и владање ученика на крају школске 
године и успех ученика првог и другог разреда кувар, конобар и туристички 
техничар после завршене летње професионалне праксе.  

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 васпитања 
- веће професора економске групе предмета 
Већа су радила по плану. 
 

Извештај стручног већа српског језика и књижевности и страних 
језика за школску 2017/18 годину 
 

  У току школске 2017/18. одржано је девет седница Стручног већа професора 

српског и страних језика. 

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  

 Подршка раду библиотечке секције  

 Активно учешће у пројектима у настави  

 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  
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 Припрема пригодног програма за Свечану доделу диплома матурантима 
 

Ове године су овим већем председавала два наставника: Милена Дрндаревић и 
Биљана Јовановић. Разлог томе било је дуже одсуство наставника, председник Већа, који 
је био на боловању од почетка децембра до почетка маја. На њеном месту у настави 
радио је Игор Мишуровић, апсолвент српске књижевности и језика. 
 
Изводи из записника са седница Стручног већа професора српског и страних језика 

Прва седница одржана је у септембру 2017. са следећим дневним редом: 
1. План Стручног већа за школску 2017/18.  
2. Упознавање нових чланова Већа са активностима и циљевима постојања стручних 

већа  
3. Разно 

На седници су присуствовали следећи чланови: Бојан Јелић, Сања Ђокић и Весна 
Ивковић, професори срског језика и књиевности; Светлана Обрадовић и  Данијела 
Јаношевић, професори француског језика, Наташа Стевић, професор латинског језика, 
Биљана Јовановић, 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 наставак на 
раду усаглашавања критеријума у оцењивању, у складу са одлуком Педагошког 
колегијума и Тима за школско развојно планирање, тако да је предложено да се на нивоу 
актива одрже састанци и предузму кораци у изради заједничких тестова у складу са 
поштовањем стандарда у образовању као смернице и заједничког циља. 

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 и ове године, 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 наси 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 
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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. 

Четврта седница Стручног већа одржана је са следећим дневним редом: 
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   

 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 који би требало да најави велику прославу поводом усвајања предлога за 
назив Школе. Школа ће од следеће године носити назив Средња школа „Милоје Васић“. 
У том смислу требало је осмислити овогодишњу академију као концептуалну везу и 
најаву новог имена. Сагласни смо били да би требало да садржај говори о људима који 
иду испред свог времена и који су допринели науци, школству и уопште напретку нације 
и чоечанства. 

Седма седница одржана је у фебруару 2018. 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. Седницом је 
руководила Биљана Јовановић. 

Осма седница оджана је у априлу са следећим Дневним редом 

Изводи са седнице Педагошког колегијума 

Такмичења 

  Члановима Већа је предочено укратко шта нас очекује у идућој школској години. 

Најављена реформа гимназије подразумеваће низ активности. У извесном смислу то 

подразумева наставак започетих пројеката који су обухватали интерактивну сарадњу међу 

наставним предметима, подстицање демократске културе у школама и континуирану обуку 

наставника у правцу стицања различитих компетенција. 
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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 
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. 
Прилози годишњем Извештају 
Такмичење из српског језика и језичке културе 

Овогодишњи учесник Републичког такмичења, Владимир Ђорђевић, освојио је 
2.место. Такмичење се традиционално организује у Тршићу. 
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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 

Књижевна олимпијада 
Књижевна олимпијада је недавно покренуто такмичење из познавања 

књижевности и науке о књижевности.  
              Ученици Катарина Милошевић и Растко Јокић на Републичком такмичењу, које се 

традиционално одржава у Сремским Карловцима, у Гимназији, освојили су 2. и 3.место. 

 

 

 

 
Такмичење у рецитовању 

 Резултати на општинском такмичењу изгледали су овако: 
1. Теодора Урошевић, III разрред („Како написати песму о Теодори“, Игор 

Мишуровић) 
2. Станислава Савовић, II разред („Сведок или Како сам почео да пушим“, Марко 

Антић) 
3. Снежана Милетић, I разред ( „Родитељица и родитељ“, Моша Одаловић)  

 
 

 

 

 
Снежана Милетић  Станислава Савовић 

 



                                        

стр. 64 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

 

 

 
Теодора Урошевић  Сцена Центра за културу у Ваљеву 

 
На Окружном такмичењу у Жагубици, ученица Теодора Урошевић освојила је 1. 

место и представљала Браничевски округ на Републичкој смотри рецитатора у Ваљеву. 
Угледни и огледни часови, радионице и имплементација пројеката 
У оквиру пројеката Интеркултуралност и Подстицање демократске културе у школама, у 
Школи су организоване бројне активности, како кроз редовну наставу, тако и кроз 
радионице, приредбе и тематске дане. Један такав дан био је и Дан демократије, када су 
наставници овога већа у сарадњи са професором историје Ненадом Михаиловићем и 
професорком историје уметности Сањом Стефановић осмислили Собу познатих 
Градиштанаца. Том приликом ученици су у адекватној одећи, извели игроказ кроз 
монологе, представљајући се тако као значајне личности које су пореклом из Великог 
Градишта, а прославили су се у областима науке, уметности и спорта. Посетиоци су се 
тако упознали са делом археолога и академика Милоја Васића, животом и делом 
књижевнице Милице Јанковић, причом о чувеном  виолинисти и дугогодишњем шефу 
Оркестра Радио Београда, Властимиру Павловићу Царевцу, глумици Жанки Стокић, браћи 
Ђорђевић, Павлу и Ђорђу, који су оставили зоставштину проглашену за легат који постаје 
значајни део музејске грађе и тиме дали значајан допринос отварању музеја и уопште 
култури родног места. Павле Ђорђевић био је дипломата између два светска рата. 
Говорило се и о савременицима, одбојкашу Слободаану Ковачу и певачици Марији 
Михаиловић. 
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Активности у оквиру пројекта Подстицање демократске културе у школама 
 
Сарадња са другим институцијама: 
Народна библиотека „Вук Караџић“  
Велико Градиште 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Читалиште 
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Дан књиге и ауторских права 

 
 
Сарадња са другим институцијама  
Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ 

На овогодишњем Фестивалу „Штап и канап“ наши ученици су били у улози 
репортера и водитеља. 
 
 
 

 

 

„Стаклена 
менажерија“ - победничка представа овогодињег 
ШИК-а 

 
Водитељски пар 
Александра Недић и Растко 
Јокић 
 
 
 
 
Светосавска академија 

Овогодишња Светосавска академија, осмишљена је као увод за прославу 
установљења назива Школе која ће од идуће школске године носити назив Средња 
школа „Милоје Васић“. У том настојању да се повежу Светосавска акдемија као 
централна прослава Школе и најави значај научника Милоја Васића чије ће име Школа 
понети, осмишљен је програм који говори о универзалним вредностима појединаца који 
остављају велика дела, који иду испред свог времена и доприносе општем напретку 
просвете, науке и човечанства. 
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Месец франкофоније 

Ученици првог разреда са наставницама Светланом Обрадовић и Данијелом 
Јаношевић, учествовали су у конкурсу Реци Не насиљу. Њихои цртеж нису освојили 
награду али су ушли у интерактивну књигу која се налази на сајту наставника француског 
језика.  

У оквиру месеца франкофоније приказан је и Француски филмски караван који се 
ове године делом одвијао у Свечаној сали. 
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Свечана додела диплома матурантима 

Овогодишњи пригодни програм био је осмишњен као колаж одломака из  састава 
ученице Аните Адамовић, матуранткиње ове школе, које су читале Катарина Илић, 
Станислава Савовић и Софија Ранђеловић. Програм је музицирањем на клавиру отворила 
Катарина Милошевић, ученица 2.разреда. Остале музичке нумере извели су ученици 
трећег разреда Анђела и Растко. 

  

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

Председник Стручног већа 

                                                                  Сандра Величковић 

Чланови Стручног већа 

Велина Стојковић  

Наташа Стевић  

  

 
 
 

 

Активност Садржај активности 
Време 

реализације 
Реализатори 
и сарадници 

 

 Организовање 
допунске и додатне 
наставе 

 
 

 Израда плана СУ 
 
 

 Идентификација ученика 
за допунску и додатну 
наставу, планирање наставе, 
реализација,  
 

 Израда плана на основу 
личног плана СУ, пријава 
чланова већа, планирање 
дисеминације на стручном 

Септембар 

Сандра 
Величковић 
 
 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
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 Припрема за 
реализацију 
пројекта 
“Подстицање 
демократске 
културе“ 

 
 

већу 
 

 
Организација и припрема са 
предметним професорима 

 
 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 

 

 
 

 Прављење 
списка потребне 
литературе 

 
 

 

 Одлазак на 
једнодневне семинаре  

 

 Реализација свих 
облика наставе 

 
 

 

 Организација 
посете Сајму књига  

 
 
 

Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе 
 

 Стварање заједничког 
списка потребне литературе, 
слање списка директору, 
набавка и евидентирање 
набављених књига  
 

 Пријава за семинар, одлазак 
на семинар, дисеминација 
 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања  
 

 Контактирање агенције за 
извођење посете Сајму 
књига, пријављивање 
ученика, прикупљање новца, 
одлазак 
 

 Извођење активности 

Октобар 

Сандра 
Величковић 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
 

 

 Реализација свих 
облика наставе 

 
 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања   
 

 Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација 
 

Новембар 

Чланови већа 
 
 
 
 
Чланови већа 
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Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе“ 
 
 

Извођење активности Чланови већа 

 
 

 Реализација свих 
облика наставе 

 

 Анализа рада на 
крају првог 
класификационог 
периода 

 
 

 
 
 

 Припреме  за 
одржавање 
школског 
такмичења 

 
 

 Организовање 
припремне наставе 
за ученике четврте 
године   

 
 
 
 

Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе 
 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања 
 

 Припрема извештаја 
 
 
 

 
 
 

 Идентификација ученика 
који учествују на такмичењу, 
планирање припремне 
наставе  

 
 

 Идентификација ученика 
четврте године који су 
заинтересовани за 
припремну наставу за упис на 
факултет, планирање 
припремне наставе  
 

 Извођење активности 
 

Децембар 

Чланови већа 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 

 

 Реализација свих 
облика наставе 
 

 
 
 

 Извођење припремне 
наставе, организација 
такмичења на школском 
нивоу 

 
 

 

Јануар 

Чланови већа 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
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 Припрема за  
школско 
такмичења 

 
 

 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 

 Одржавање 
припремне наставе   

 
 

Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе 
 

 Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација 
 

 Извођење припремне 
наставе 

 
 

 Извођење активности 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
 
Чланови већа 
 
 

 
 

 Реализација свих 
облика наставе 

 
 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 
 

 Одражавање 
школског 
такмичења 

 
  

 Припрема за 
општинско 
такмичење 

 
 

 Одржавање 
припремне наставе  

 

 Организација 
Хипо Глобал Инпут 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања 
 

  Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација 

 

 Реализација школског 
такмичења 

 
 

 Извођење припремне 
наставе  

 
 

  Извођење припремне 
наставе 

 

 Пријава ученика и школе 
за Хипо Глобал Инпут 
такмичење 

 
 

 
Извођење активности 

Фебруар 

Чланови већа 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
 
Наташа Стевић 
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такмичења 
 

Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе“ 
 

 
 
 
 
Чланови већа 
 

 
 

 Реализација свих 
облика наставе 

 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 
 

 Одржавање 
општинског 
такмичења 

 

 Припрема за 
окружно 
такмичење 

  
 
 
 

 Одржавање 
припремне наставе 

 

 Организација 
Хипо Глобал Инпут 
такмичења 

 
Реализација  пројекта 
“Подстицање 
демократске културе“ 
 
 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера  
 

 Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација 

 

 Извођење припремне 
наставе, организација 
такмичења на општинском 
нивоу 

 Извођење припремне 
наставе  
 
 
 

 Извођење припремне 
наставе  

 

 Реализација такмичења, 
слање извештаја и тестова  
 

 
Извођење активности 

Март 

Чланови већа 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
ВелинаСтојкови
ћ, Наташа 
Стевић 
 
 
 
Чланови већа 
 

 
 
 

 Реализација свих 
облика наставе  

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања 
  

 Пријава за семинар, 

Април 

Чланови већа 
 
 
 
Чланови већа 
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 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 
 

 Одлазак на 
окружно 
такмичење 

 
 
 

 Одржавање 
припремне наставе 

 
 

 Реализација  
пројекта 
“Подстицање 
демократске 
културе“ 

Припрема за такмичење 
у страним језицима 
„Вилкомен“ 
 

одлазак на семинар, 
дисеминација 

 Реализација окружног 
такмичења 
 
 
 
 
 
 
 

  Извођење активности 
 
 

 Индивидуалне припреме 
 
 

 
 
Велина 
Стојковић 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
 
 
 
Чланови већа 
 
 
Велина 
Стојковић 
 

 
 

 Реализација свих 
облика наставе  

 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 Одржавање 
припремне наставе 
 
 

 Реализација  
пројекта 
“Подстицање 
демократске 
културе“ 

Такмичење из страних 
језика „Вилкомен“ 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања  

 Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација 

 Извођење припремне 
наставе   

 

 Извођење активности 
 

 
 

 Реализација 
 

 

Мај 

Чланови већа 
 
 
Чланови већа 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
Чланови већа 
 
 
Велина 
Стојковић 
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 Реализација свих 
облика наставе  

 

 Одлазак на 
једнодневне 
семинаре 

 
 

 Одржавање 
припремне наставе 

 

 Реализација  
пројекта 
“Подстицање 
демократске 
културе“ 

 Анализа рада 
Стручног већа на 
крају ш.г. 2016-2017 

 Анализа одржаних часова, 
планирање мера уколико 
има одступања  

 Пријава за семинар, 
одлазак на семинар, 
дисеминација  
 

 Извођење припремне 
наставе  
  

 Извођење активности 
 
 

 Припрема годишњег 
извештаја, израда  плана за 
наредну школску годину 
 

Јун 

Чланови већа 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 
 
Чланови већа 
 
 
 
Сандра 
Величковић 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. 

  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. 

Активност Садржај 
активности 

Време 
реализације 

Организатори Реализатори и 
сарадници 

Виминацијум Посета 01.11.2017. Стокић В. 
Милорадовић 
С. 

Чланови већа 

Трговински 
центар „Ушће“ 

Посета 26.12.2017. Снежана Рашић Чланови већа 

Школска слава Припрема и 
реализација 

27.01.2018 Средња школа Чланови већа 

Сајам туризма Посета 23.02.2018. Чланови већа Чланови већа 

Републичко 
такмичење из 
Трговинског 

такмичење 13.04.2018.  Снежана Рашић 
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пословања 

Матура Припрема и 
реализација 
матурског  
испита за 
туристичке 
техничаре 
 

08.-12.06.2018. Професори 
економске 
групе 

 

Матура Припрема и 
реализација  
завршног 
испита за 
трговце 

08.-13. 06.2018. Професори 
економске 
групе 

 

Матура Припрема и 
реализација 
завршног 
испита за 
куваре-
конобаре 

08.-13.06.2018. Професори 
профила кувар-
конобар 

 

 

 

       ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ДРУШТВЕНИХ НАУКА         

  Веће професора друштвених наука у Средњој школи чине 

предметни професори: историје, географије, социологије, психологије, 

филозофије, устава и права грађана и грађанског васпитања. Извештај  

1.Парезановић Данијела  

2.Илић Ана  

3.Михајловић Ненад  

4.Петровић Милош  

5.Вељковић Миљан  

6.Боснић Ивана  

7.Стефановић Сања  

 

Активности Време 
реализације 

Носиоци програма 
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1. Конституисање; 

усвајање годишњег 

програма рада; подела 

задужења међу 

члановима већа на 

праћењу појединих 

ужестручних проблема  

 

 
19.09.2017. 

 
Чланови стручног већа- 

Данијела Парезановић,Ана Илић.  

Милош Патровић,Ненад 

Михајловић,  

Сања Стефановић,.Миљан 

Вељковић, Ивана Боснић  

 
 
 

 2.Израда годишњег 

плана; израда плана 

додатне и допунске 

наставе и слободних 

активности  

 
19.09.2017. 

Чланови стручног већа- 

Данијела Парезановић,  

Ана Илић.Милош Петровић,  

Ненад Михајловић,Сања 

Стефановић,.  

 

3.Дан Интеркултуралног 

дијалога  

 Презентација у Свечаној 

сали школе-изложба 

постера  

26.09.2017. Данијела Парезановић,Ана Илић,  

Сања Стефановић.  

 4.Трибина ,,Трговина 

људима,,  

30.10.2017. Данијела Парезановић,Ана Илић,  

Сања Стефановић.  

5.Сараднички час 

II1,II2,,Нервни систем,,  

25.09.2017. и 

02.10 2017. 

 
Сања Стефановић и Горан Мишић  

6.Солидарност у доба 

кризе(Дивац фондација)  

26.09.2017. Сања Стефановић  

7.Пета годишња 

конференција за 

КВИС,Београд,БОШ  

06.10.2017. Сања Стефановић  
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8.Регионална канцеларија 

за сарадњу младих РYCO-

инфо сесија и обука за 

писање пројеката,,BETTER 

RESIOHN STARTS WITH 

YOU,-Savet Evrope 

23.10.2017. Сања Стефановић  

9.5thGlobal ECPD Youth 

forum,Youth peace builders 

for a sustainable 

future,Beograd,Skupstina 

grada  

28.10.2017 Сања Стефановић  

10.АFS Interkultura,Srbija-

Gosišnja konferencija  

29.10.2017. Сања Стефановић  

11.Програм промоције 

спорта,,Искорачи и ти,,  

20.11.2017. Данијела Парезановић  

12.Пројекција 

филма,,Ропство и 

слобода,,  

23.11.2017. Данијела Парезановић,  

Сања Стефановић,Ненад 

Михајловић,  

Миљан Вељковић  

13.Општинско такмичење 

НГО,,  

28.11.2017. Данијела Парезановић  

14.,,Светски дан борбе 

против сиде,,  

01.12.2017. Чланови већа,Горан Мишић  

15.Обука Тима за 
пројекат,,Подстицање 
демократске културе у 
школама,,Златибор  

01.-04.12.2017. Сања Стефановић  

16.,,Meђународни дан 
људских права,,трибина  

11.12.2017. Миљан Вељковић  

17.Позоришна предства на 
тему ,,Зато што те се 
плашим,, и радионица у 
културном центру  

14.12.2017. Чланови Стручног већа  

18.Трибина,,Пет до 12-

зауставимо насиље,,-

 Данијела Парезановић,Сања 
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монодрама,,Данас сам 

добила цвеће,,  

Стефановић,  

Ана Илић,Ивана Боснић  

19.Обележавање 

,,Међународног дана 

људских права,,-

Наставничко веће  

 Чланови стручног већа  

20.Трибина,,Један у 

милион,,-безбедност у 

саобраћају-Милан Митић  

21.12.2017. Чланови стручног већа  

21.Онлине недеља-

презентација са 

дискусијом,е-путовање  

 Данијела Парезановић,Ана Илић,  

Драгана Стокић,Весна Новковић,  

22.Оцењивање-пленарно 

предавање  

 Чланови већа,Велина Стојковић  

23.Припрема светосавске 

Академије  

Децембар,јану

ар 

Ненад Михајловић  

24.Семинар,,Умеће 

комуникације,,Психокод- 

Београд 

23-25.02.2018. Данијела Парезановић,Ана Илић  

25.Посета,,Сајму 

образовања,,EDU FAIR 

2018 

09.03.2018. Данијела Парезановић,Сања 

Стефановић  

26.UNESCO-водич за 

наставнике о спречавању 

насилног 

екстремизма,београд,савр

емена Гимназија  

10.03.2018. Сања Стефановић  

27.,,Дан Парагваја и 

Тајланда,,  

15.03.2018. Чланови стручног већа  

28.Трибина,,Завичајно и 

културно наслеђе,,и 

промоција књиге,,Велико 

16.03.2018. Данијела Парезановић,Ненад 

Михајловић,Миљан Вељковић  
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Градиште-Душана 

станковића  

29.Припрема за 

такмичење из историје  

март Ненад Михајловић,Милош 

Петровић  

30.Посета часу географије 

,,ТУРИЗАМ СРЕДОЗЕМЉА,,  

19.03.2018. Данијела Парезановић,педагог и 

директор школе  

31.Обележавање ,,Дана 

вода,,  

23.03.2018. Данијела Парезановић,Ана Илић 

и  

Горан Мишић  

32.Изложба,,Милутин 

Миланковић  

26.03.2018. Данијела парезановић.Сања 

Стефановић.  

Ана Илић,Ненад 

Михајловић,Миљан Вељковић  

33.Циклус француског 

филма,,Удахни 

живот,,Свечана сала  

26-29.03.2018. Сања Стефановић  

34.Пројекат,,пилотирање 

ревидираних стандардаи 

показатеља квалитета 

рада школа,,  

април  Данијела Парезановић  

35.Учешће у раду 

Педагошког колегијума,,  

Током школске 

године  

Данијела Парезановић,Миљан 

Вељковић,  

Сања Стефановић,Ана Илић  

36.Еколошка акција 

чишћења обале Сребрног 

језера  

24.04.2018. Чланови већа,Горан 

Мишић,еколошка секција  

37.Окружно такмичење из 

историје  

28.04.2018. Ненад Михајловић  

38.Радионица,,Род и пол,,  07.05.2018.  Ана Илић,Александра 

Димитријевић  
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39.,,Соба знаменитих 

Градиштанаца,,Интеркулту

ра-изложба  

11.05.2018. Сања Стефановић,Чланови већа  

40.Одбрана матурских 

радова 

мај Чланови већа  

41.Национална 

конференција,,Позориште 

и 

школа,,инспирација,подст

ицај и тим,  

23-25.05.2018. Сања Стефановић  

42.Тим за Школски 

развојни програм  

Током школске 

године  

Миљан Вељковић  

43.Кординатор за стручно 

усавршавање  

Током школске 

године  

Данијела Парезановић  

44.Учешће у прегледању 

комбинованих тестова 

завршниог испита мале 

матуре 

20.06.2018. Данијела Парезановић  

45.Обука наставника 

првог разреда Гимназије 

за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења  

02-

03.07.2018.и 

август  

Чланови већа  

46.Рад у Активу за 

школски програм  

Током године  Ана Илић  

47.Рад у Тиму за 

самовредновање  

Током године  Данијела Парезановић  

48.Рад у Тиму за културну 

и јавну делатност школе  

Током године  Ненад Михајловић  

49.Рад у Тиму за 

каријерно вођење и 

саветовање ученика  

Током године  Сања Стефановић  
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50.Рад у Тиму  за 

инклузивно образовање  

Током године  Ана Илић и Миљан Вељковић  

51.Тренинг за 

организаторе живих 

библиотека,Еколошки 

центар 

Радуловачки,Сремски 

Карловци  

04-08.07.2018. Сања Стефановић  

52.Сумирање резултата 

положених матурских 

испита и рада у протеклој 

школској години  

15.06.2018 Чланови већа  

53.Предлози за План рада 

већа у школској 2018-

19.години.  

25.06.2018. Чланови већа  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. 

 

Председник Стручног већа 

Бојана Живковић, професор математике 

Чланови Стручног већа 

Марко Петровић, професор математике Биљана Лукић, професор информатике 

Јелена Голубовић, професор математике Драгана Стокић, професор информатике 

Славица Тодоровић, професор математике Маргита Ерић, професор хемије 

Горан Мишић, професор биологије Весна  Новковић, професор хемије 

Јелена Бунчић, професор биологије Иван Стојановић, професор физике 

Тодор Драгољевић, професор физике  

 
 

Активност Садржај активности 
Време 
реализације 

Реализатори 
и сарадници 

Редовни састанци већа У току године одржано је шест 
седница Стручног већа 

Целе године Председник и 
сви чланови 
већа 

Недеља програмирања 

„CODE WEEK“ 

Обележена је Европска недеља 
програмирања низом активности 
у које су били укључени 
професори, бивши и садашњи 

Октобар  Биљана Лукић 
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 ученици Средње школе Велико 
Градиште 

Учешће у пројекту 
„Подстицање 
демократске културе у 
школама“ 
 

 
 - Прва радионица Peer Learning 
-  Дан демократије 
-  Друга радионица Peer Learning 
-  Пилотирање предлога нових         
процедура и стандарда 
квалитета рада установа 
-  Трибина ,,Завичајно културно 
наслеђе“. 

Целе године 

Зоран Ташић, 
Александра 
Димитријевић, 
Наташа Стевић, 
Горан Мишић, 
Велина 
Стојковић, 
Биљана Лукић, 
Сања 
Стефановић 

 Каријерно вођење и 
саветовање 
 
 

-  Предавање за матуранте. 
Предавач је био Иван 
Милосављевић, некадашњи 
ученик наше школе, сада 
филмски продуцент и монтажер 
- Посета Сајму образовања који 
је ове године одржан под 
слоганом "Шта уписујеш ?" 

Целе године Биљана Лукић,  

 
Обележавање 
Међународног дана 
безбедног Интернета 
 
 

Одржана је радионица 
„Безбедно и сигурно“. 

Фебруар Биљана Лукић 

Екосекција 

-„АВ-АВ“ акција – посета 
прихватилишту за животиње 
- прикупљање и раздвајање 
папира и картона у школи 
- прикупљање батерија 
- прикупљање лименки 
- прикупљање пластичних чепова 
- акција„Поново бројимо сове“ 
- обележавање Светског дана 
воде 
 

Целе године Горан Мишић 

 
„Недеља дигиталних 
вештина" 
 

Тема је била "е-Путовање". Реч је 
о електронској онлајн 
резервацији, куповини као и 
употреби „self checkin“ киоска за 
самосталну пријаву путника на 
лет. 
 

Март 
Драгана Стокић 
и Весна 
Новковић 
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Окружно такмичење из 
математике 

 
 
 

Учешће ученика, учешће 
професора у раду комисија 

Фебруар 
Бојана 
Живковић , 
Марко Петровић 

 

 

Окружно такмичење из 
физике 

 
 

Учешће ученика, учешће 
професора у раду комисија 

Март 
Тодор 
Драгољевић 

 
 
Окружно такмичење из 
биологије 
 
 

Нашу школу представљало је 
осам ученика. Ученик трећег 
разреда, Владимир Јовановић, 
освојио је прво место, а ученица 
четвртог разреда, Ивана 
Стојковић, освојила је треће 
место. Владимир је освојеним 
првим местом изборио учешће 
на државном такмичењу. 

Март Горан Мишић 

 
Окружно такмичење из 
хемије 
 
 

Ученик четвртог разреда,Никола 
Кнежевић, освојио је прво место 
и пласман на државно 
такмичење. 

Април Весна Новковић 

Републичко такмичење 
из хемије 

 Ученик четвртог разреда, 
Никола Кнежевић,  освојио је 
друго место и пласман на 
Српску хемијску олимпијаду, 
која представља изборно 
такмичење за олимпијски тим 
Србије на Mеђународној 
хемијској олимпијади.  

 

Мај Весна Новковић 

Српска хемијска 
олимпијада 

Никола Кнежевић освојио је прво 
место и пласман на 

Мај Весна Новковић 
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Mеђународну олимпијаду из 
хемије.  
 

Реализација допунске 
наставе 

Допунска настава реализована је  
(по потреби) из свих предмета. 

Целе године Сви чланови 
већа 

Реализација додатне 
наставе 

Додатна настава реализована је 
из свих предмета у складу са 
интересовањима и афинитетима 
ученика. 

Целе године Сви чланови 
већа 

Реализација припремне 
наставе за полагање 
пријемних испита на 
техничким и 
факултетима природног 
усмерења 

 

Припремна настава за полагање 
пријемних испита на техничким и 
факултетима природног 
усмерења реализована је у 
складу са интересовањем 
ученика.. 

Целе године Сви чланови 
већа 

Интерно усавршавање Велики број излагања са 
стручних усавршавања, 
презентација и демонстрација у 
циљу интерног усавршавања у 
установи, које су сви запослени у 
обавези да имају. 

Целе године Сви чланови 
већа 

Учешће у раду комисија 
за прегледе тестова на 
завршном испиту на 
крају основног 
образовања 

 

Прегледање тестова на крају 
основног образовања 

Јун Бојана 
Живковић, 
Марко 
Петровић, Горан 
Мишић, Тодор 
Драгољевић, 
Маргита Ерић 

Менторство професора 
за израду матурских 
радова 

 

Континуиран рад са ученицима 
кроз консултације у вези са 
писањем  матурских радова 

Јануар - Мај Сви чланови 
већа 

Одбрана матурских 
радова 

 Јун Сви чланови 
већа 

Полагање завршних 
испита 

 

 Јун Сви чланови 
већа 

Ажурирање и дорада 
школског сајта, 
одржавање школске 
мреже и техничка 

 Целе године Драгана Стокић 
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обрада школских 
извештаја 

Редовно припремање за 
одржавање наставе уз 
праћење нових 
трендова наставе 

 

 Целе године Сви чланови 
већа 

Корелација наставних 
јединица по 
предметима 

 

 Целе године Сви чланови 
већа 

Сарадња са другим 
стручним већима и 
тимовима школе 

 

Координирање и сарадња са 
другим већима и тимовима 
школе 

Целе године Сви чланови 
већа 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МУЗИЧКУ, ФИЗИЧКУ И ЛИКОВНУ КУЛТУРУ  

У првом полугодишту школске 2017/18. 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 
• Посете Музеју и локалним изложбама 
 

Изводи из записника са седница Стручног већа професора физичког, музичког и 
ликовног васпитања 
        Прва седница  
        Одржана је 20. септембра 2017. са следећим дневним редом: 
• План Стручног већа за школску 2017/18.   
        На седници су присуствовали сви чланови већа. 
        Формирање и рад секција је ове године стављено приоритете рада овог већа, како 
постоји заинтересованост за различите видове уметничког ангажовања и могућност 
богаћења садржаја ван наставних активности.  
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        Одржано је гласање на коме је изгласан председник већа. Председник већа остаје 
исти. 
        Друга седница  
        Одржана је 29.10.2017. са следећим дневним редом: 
• Школски програм 
• Међуодељенска такмичења 
• Разно 
• Разговор и предлози са осталим већима везана за драмске секције и свечаности. 
• Међународни Дан пешачења 
Међународни дан  пешачења 
У четвртак,  19.10.2017. обележен је Међународни дан пешачења у коме су учешће узели 
професори и ученици. У шетњу дугу 13км екипу је повела Катарина Јатић, проф. Физичког 
васпитања. 
Трећа седница Стручног већа   
          Одржана је 30. 12. 2017. године са следећим дневним редом: 
• Извештај са Педагошког колегијума  
• Резултати такмичења 
• Новогодишња радионица 
• Припреме за Светосавску академију 
• Разно 
Такмичење у рукомету 
У петак 24. 11. 2017. Године У костолцу је одржано такмичење у рукомету. Мушка екипа 
наше школе освојила је треће место. Честитамо! 

 
Ликовна радионица 
12. децембра, у свечаној сали Средње школе, одржана је Новогодишња ликовна 
радионица.  
На овој радионици учествовали су ученици од првог до четвртог разреда наше школе, а 
креативнији радови красиће зидове наше школе.  
Организатори радионице биле су професорке Сања Стефановић и Бојана Пршендић. 
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 Пета седница 
        Одржана. 25. 03. 2018. године са следећим дневним редом: 
• Реализација и полугодиста школске 2017/2018. Године 
• Такмичења 
• Радионица 
• Разно 
 

Осмомартовска радионица 
Поводом 8. марта, одржана је ликовна радионица у просторијама наше школе. Одазвао 
се велики број ученика који је радио на изради оригами цветова и честитки које ће 
делити лепшем полу на њихов дан. 

          
 
    Шеста седница 
        Одржана је 2018. године са следећим дневним редом: 
 
• Такмичења 
• Матурски плес 
• Наградни конкурс Европске делегације 
• Уџбеници 
• Крај школске године 
• Разно 
 
„Европски дневник“- награда на конкурсу 

Ученица прве године гимназије наше школе, Луна Јовановић, конкурисала је у 
оквиру наградног конкурса за креативне и иновативне радове „Европски дневник“ 
Делегације Европске уније у Републици Србији. На наше велико задовољство и понос 
њен рад је један од награђених радова, на тему „Реци, не трпи!“ 
Награђене су само четири школе (Лесковац, Велико Градиште, Нови Сад и Крагујевац).  
Овај конкурс покрива теме обрађене у публикацији „Европски дневник“ који има за циљ 
да олакша информисање о Европској унији, њеним вредностима и могућностима које 
пружа младима. 
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Трка мира у Великом Градишту 
Ученици и професори Средње школе укључили су се у „Трку мира“ која је у петак 18. маја 
пролазила кроз Велико Градиште. Трка мира је спортска манифестација посвећена миру складу и 
пријатељству међу људима и народима света. 

 
Матурантски плес 
У петак 18. маја на градском тргу тачно у 12 сати матуранти наше школе по први пут придружили 
су се Европском денс фестивалу. Уз музику Јохана Штрауса више од 100 матураната наше школе 
играло је кадрил и тиме су се придружили осталим матурантима из Србије у покушају да оборе 
Гинисов рекорд у најмасовнијем симулатном плесу.  
За увежбавање плеса заслужне су професорке Драгана Пајкић и Катарина Јатић. 
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Извештај екосекције у Средњој школи, у Великом Градишту, шк.2017/2018. 

У екосекцији су се одвијале бројне активности ове године. У извештају су најпре 
под бројевима наведене целогодишње, а затим у тезама појединачне активности.  

Ученик-координатор екосекције, који је учествовао у спровођњу рециклажних 
активности, ове године је био Никола Настасијевић, ученик четвртог разреда гимназије, 
иначе сталан активиста екосекције од свог првог разреда. 
1. Прикупљање чепова. 
2. Сакупљање папира и картона. Повремено су спровођене акције њиховог раздвајања, и 
правилног одлагања (Никола настасијевић, Горан Мишић и бројни ученици свих 
разреда). 
3. Прикупљање лименки. 
4. Сакупљање батерија. 
5. Ажурирање странице ЕкосекцијаССВГ, објављивањем информација о нашим 
активностима,а пре свега многобројних едукативних прилога који се тичу екологије и 
заштите животне средине. 

 Обележили смо 4. октобар, Светски Дан заштите животиња, приказивањем у 

фејсбук групи која окупља све ученике који прате наставу из биологије, и 

дељењем на фејсбуку снимка надахнутог говора Ингрид Њукирк, председнице 

PETA организације (People for the Ethical Treatman of Animals). 

 У четвртак, 19.10.2017.године, сада већ традиционално, обележен је 

Међународни Дан пешачења, у комбинацији са посматрањем стања у животној 

средини. По двоје ученика из сваког одељења повела је у вишекилометарску 

шетњу Катарина Јатић, проф. физичког васпитања, уз још неколико професора, а 

фотографије стања животне средине забележиле су ученице Дајана Крмановић и 

Емилија Радосављевић, ученице трећег разреда.  

 На страници екосекције промовисали смо нову књигу чувеног норвешког писца, 

Јустејна Гордера, непреведену још увек код нас – „The World According to Anna“. 

 Дана 24.11.2018., захваљујући иницијативи професорке Милене Васић, проф. 

економске групе предмета, и представницима Општине из Великог Градишта, 

пошумљен је терен поред пута у Великом Градишту. Ова акција резултат је 

сарадње Ђачког парламента и екосекције. 

 Посетили смо 11. Фестивал науке у Београду, одржан 15.децембра 2017.год. 

 Акцију посвећену превенцији буке организовали су Горан Мишић, координатор 

екосекције, ученица 1. разреда Јована Јанковић и такмичари рецитатори, Немања 

Ђурић, ученик 4. разреда, и Станислава Савовић, ученица другог разреда. Јована је 

саставила пригодан текст о штетности буке, а рецитатори су 21.12. и 22.12.2017. 

године текст прочитали у сваком од одељења школе. 

 Чак три пута организована је „АВ-АВ“ акција – прикупљање новца, куповина хране 

и посета пансиону за псе при удружењу П.У.Ж. (Помоћ угроженим животињама). У 

реализацији је учествовао по један ученик из сваког одељења, а од професора, 

следећи: у првој – Сања Ђокић, проф. српског језика и књижевности, Ивана 
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Боснић, проф. филозофије и Горан Мишић, проф. биологије; у другој и трећој - 

Сања Ђокић, проф. српског језика и књижевности и Јелена Бунчић, проф. 

биологије. Акције су реализоване 20.11.2017., 27.12.2018. и 23.5.2018. 

 Узели смо учешће у акцији „Поново бројимо сове“, Друштва за заштиту и 

проучавање птица Србије, организовану у трајању 15.12.2017 – 15.1.2018. 

 У сарадњи са представницима Туристичке организације Велико Градиште, 

ученици Средње школе су 22.3.2018. обележили Светски Дан воде, деливши по 

граду пригодне поруке и разговарајући са грађанством о значају очувања 

квалитетне воде. У организацији и реализацији су учествовали, поред ученика, 

Данијела Парезановић, проф. географије и Горан Мишић, проф. биологије. 

 Као и прошле године, у сарадњи са организационим тимом „Уранак“ фестивала, и 

ове су ученици Средње школе учествовати у чишћењу обале Сребрног језера, и 

припреми терена за предстојећи првомајски фестивал. Акција је одржана 

24.4.2018.године. Педесетак ученика, матураната у највећем, али и представника 

млађих разреда, уз подршку Зорана Ташића, директора, Весне Ташић, проф. 

српског језика и књижевности и Миљана Вељковића, проф.социологије, успешно 

су реализовали акцију. 

 У  Средњој школи у Великом Градишту, 11.05. 2018., одржан је Дан демократске 
културе, у оквиру  пројекта „Подстицање демократске културе у школама у 
Србији“. У учионици за биологију постављена је изложба „Очување дивљег живота 
- предуслов за демократију“, у трајању од 09:00-13:00ч. У реализацији изложбе 
учествовали су ученици првог и другог разреда. На изложби је промовисан 
биодиверзитет у нашој земљи, законом заштићене врсте животиња и гљива, као и 
важност бројних коровских биљака, које су заправо лековите, извор лековитих 
супстанци, природни пестициди, медоносне и др.. Ученици су поред гљива 
представили животиње из подгрупа (филума, класа, редова): сисара, птица, 
гмизаваца, водоземаца, риба, мекушаца, ракова, стонога, паукова, инсеката 
(лептира, тврдокрилаца, мрежокрилаца, опнокрилаца, вилиних коњица, 
правокрилаца и других). – Горан Мишић, професор биологије  

 

Годишњи извештај о реализацији школског развојног плана 
 

 Рад нашег Актива заснива се на Развојном плану који има трајање још ове 
календарске године. План је писан ради побољшања рада Средње школе у 
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најразличитијим сегментима, али истовремено да подстиче адекватан напредак ученика 
и наставника. Као фундаментални документ, његова надлежност је да повезује, реализује 
и доприноси одлучивању о највишим циљевима и приоритетима школе. Формула успеха 
била је у томе што смо оснажили постојеће односе, успоставили трајне стандарде и 
постали пример добре праксе.   
 
Крајем августа, усвојен је акциони план са новим изазовима:  

 Развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа у школи 

кроз различите облике ваннаставних активности 

 Сарадња са локалном заједницом 

 Рад са надареним ученицима 

 Учешће наставника на стручним семинарима и презентација знања 

 Одржавање спортских активности у току ШК 2017/2018. 

Реализација наведених активности била је у складу са акционим планом и финансијским 
могућностима установе. Редовно се извештавало о учешћу ђака и постигнутим 
резултатима на сајту школе, путем књиге обавештења, разгласа и огласне табле. Можемо 
јасно тврдити да се примена плана одвијала са предвиђеном временском динамиком. 
Међутим, Школски развојни план   2014-2018. има  своје временско трајање, тако да 
нама од септембра преостаје још један транспарентан посао око писања новог. 
Актив је у последње време претрпео мање кадровске измене. Ту одлуку је донео 
Школски одбор дана 04.04.2018. Зато функционишемо у новом, измењеном саставу:  

 Зоран Ташић, директор 

 Александра Димитријевић, педагог 

 Миљан Вељковић, координатор 

 Сања Стефановић, проф 

 Наташа С Стевић, проф 

 Биљана Јовановић, проф 

 Гордана Јецић, локална самоуправа 

 Невенка Радосављевић, Савет родитеља 

 Милица Лукић, Ђачки парламент 

Стрчни актив за свој рад одговара директору и Школском одбору. 
Спортске активности 
Наша школа је и ове године имала изузетне успехе. И поред рекреативних спортских 
активности унутар школе, приступило се окружним, међуокружним и републичким 
такмичењима у различитим спортовима. 

 На првим Балканским школским играма у дисциплини карате одржаним у Новом 

Саду од 09.11. до 12.11.2017. наши ученици постигли су изузетно запажене 

резултате. Тијана Стоиљковић освојила је друго место и сребрну медаљу, а Марија 

Ђорђевић освојила је четврто место.  
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 У спортској хали у Великом Градишту у понедељак 20.11. одржан је целодневни 

програм промоције спорта и здравих стилова живљења који је окупио белики број 

ученика Средње школе и Основне школе из Великог Градишта. 

 У петак 24.11.2017. у Костолцу одржано је окружно такмичење у рукомету. Мушка 

екипа наше школе освојила је треће место. 

 У понедељак 18.12. у Пожаревцу је одржано окружно такмичење у одбојци. 

Мушка екипа наше школе освојила је прво место и пласман на међуокружно 

такмичење, а женска екипа је освојила друго место.  

 25. јануара у Смедереву одржан је међуокружни турнир у одбојци за ученике 

средњих школа. Браничевски округ представљала је Средња школа из Великог 

Градишта као победник окружног турнира. Тим победама освојили су прво место 

и пласман на државно такмичење. 

 На државном такмичењу ученика средњих школа одржаном у Пријепољу 21-

22.02. наша мушка одбојкашка екипа освојила је прво место. Тиме је постала 

најбоља екипа у Србији у 2018. години и одбранила титуле освојене 2016. и 2017. 

године. Наши одбојкаши су као најбоља екипа у Србији обезбедили пласман на 

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ученика средњих школа које ће се одржати од 2. до 10. јуна у 

Чешкој. 

 У суботу 10.03. у Краљеву одржано је окружно такмичење у џудоу. Ученици наше 

школе остварили су велики успех. Ана Милошевић, ученица првог разреда 

освојила је прво место. Лазар Лазаревић, ученик другог разреда освојио је друго 

место. Урош Милошевић, ученик трећег разреда освојио је прво место. Зорана 

Благојевић, ученица четвртог разреда освојила је прво место. Сви наши такмичари 

стекли су пласман на републички ниво такмичења које ће бити одржано у 

Кикинди.  

 На републичком такмичењу у каратеу одржаном у Смедереву 17.03. ученица наше 

школе Марија Ђорђевић остварила је изузетан успех. У јакој конкуренцији 

освојила је друго место. 

 21. марта у Кикинди одржано је републичко такмичење у џудоу за ученике 

средњих школа. Ученици наше школе постигли су велики успех. Средњу школу 

представљало је четири ученика. Ученица четвртог разреда, Зорана Благојевић 

освојила је друго место и сребрну медаљу, као и ученица првог разреда, Ана 

Милошевић. 

 На окружном такмичењу у футсалу одржаном у Пожаревцу у петак 20.04. ученици 

наше школе постигли су велики успех. Мушка екипа освојила је прво место и 

пласман на међуокружно такмичење које ће се одржати у Рековцу 24.04.  

 У уторак 24.04. у Рековцу одржано је међуокружно такмичење у футсалу. Средња 

школа из Великог Градишта као представник браничевског региона освојила је 

треће место. 
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 Од петка 11. маја до недеље 13. маја Велико Градиште било је организатор 

државног првенства за пионире у одбојци. Ученици наше школе Милан Васић, 

Вељко Лукић, Лазар Стевић, Милутин Мијаиловић, Стеван Лукић и Драган Илић у 

саставу екипе ВГСК освојили су прво место. 

 На државном првенству у џудоу одржаном 12. маја, ученица првог разреда Ана 

Милошевић освојила је друго место у јуниорској конкуренцији.  

 Одбојкаши Средње школе су на Светском првенству у Брну 09.06.2018. освојили 

БРОНЗАНУ МЕДАЉУ. Изузетан успех наших ученика! 

Редовно смо дочекивали наше шампионе и заједно са њима славили њихове успехе. 
 
Надарени ученици 
Подршка талентованим ученицима огледа се кроз запажене резулате на такмичењима 
републичког и међународног  нивоa. Извештаји који се стaвљају на сајт школе, редовно 
се ажурирају и представљају одличну припрему за нову генерацију.  

 У суботу 2. децембра 2017. У Народној библиотеци Смедерево одржана је 9. 

Стиховизија на којој су ове године, по први пут учествовали наши ученици.  

Школа имала је представнике на енглеском и француском језику, а ученик наше 

школе Ђурић Немања успео je да се пласира у финале међу 25 финалиста од 170 

средњошколаца из читавог региона. 

 Републичко такмичење из трговинског пословања У петак 13.04. и суботу 14.04. у 

Пожаревцу је одржано републичко такмичење ученика средњих школа, смер 

трговац из предмета трговинско пословање. Нашу школу представљали су 

Милица Прица и Јована Степић у пратњи професора Снежане Рашић. 

 У суботу 14.04. у Пожаревцу одржан је окружни ниво такмичења – књижевна 

олимпијада. Ученици наше школе остварили су велики успех. Ученице другог 

разреда Тијана Животић и Катарина Милошевић освојиле су прво место. Растко 

Јокић, ученик трећег разреда освојио је прво место. Владимир Ђорђрвић, ученик 

четвртог разреда освојио је друго место. Емилија Ђокић, ученица првог разреда 

освојила је треће место. Тијана, Катарина, Растко и Владимир изборили су 

пласман на државно такмичење које ће се одржати у Сремским Карловцима.  

 У суботу 14.04. у Пожаревцу је одржано међуокружно такмичење из хемије за 

ученике Браничевског и Подунавског региона. Ученик четвртог разреда наше 

школе Никола Кнежевић освојио је прво место и пласман на државно такмичење 

које ће се одржати у Београду.  

 У петак 20.04. у Жагубици је одржано окружно такмичење у рецитовању ученика 

браничевског округа. Средњу школу из Великог Градишта представљала су три 

ученика. Прво место и пласман на републичко такмичење освојила је ученица 

трећег разреда Теодора Урошевић. Теодора је рецитовала песму „Како написати 

песму о Теодори“ коју је написао професор наше школе Игор Мишуровић.  

http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs/images/pdf/Takmicenje/Srpski/2017_18/Okruzno_KO_rez_17_18.pdf
http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs/images/pdf/Takmicenje/Srpski/2017_18/Okruzno_KO_rez_17_18.pdf
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 Ученица прве године гимназије наше школе, Луна Јовановић, конкурисала је у 

оквиру наградног конкурса за креативне и иновативне радове "Европски 

дневник" Делегације Европске уније у Републици Србији. На наше велико 

задовољство и понос, њен рад је један од награђених радова, на тему "Реци, НЕ 

трпи!" 

 У суботу 28. априла Средња школа из Великог Градишта била је домаћин 

најбољим ученицима Браничевског округа у познавању српског језика и језичке 

културе. На такмичењу је учествовало 32 ученика из Пожаревца, Петровца на 

Млави, Кучева, Жагубице и Великог Градишта. Ученик четвртог разреда наше 

школе Владимир Ђорђевић освојио је треће место.  

 У суботу 28. априла у Техничкој школи у Костолцу одржано је окружно такмичење 

из историје. Нашу школу представљало је осам такмичара. Најбољи резултат и 

пласман на државно такмичење остварили су ученици првог разреда Емилија 

Ђокић и Милош Јанковић. Честитамо Емилији и Милошу и професору Ненаду 

Михајловићу.  

 На државном такмичењу из хемије одржаном у Београду од 11. до 13. маја нашу 

школу и браничевски округ представљао је ученик четвртог разреда Никола 

Кнежевић. Никола је у јакој конкуренцији освојио друго место и пласман на 

Српску хемијску олимпијаду која представља изборно такмичење за олимпијски 

тим Србије на међународној хемијској олимпијади. 

 У недељу 13. маја у Сремским Карловцима одржано је републичко такмичење у 

познавању књижевности. Нашу школу представљала су четири такмичара. 

Ученица другог разреда Катарина Милошевић освојила је друго место, а ученик 

трећег разреда Растко Јокић освојио је треће место. 

 У недељу 20. маја у Нишу је одржано републичко такмичење из биологије. 

Средњу школу из Великог Градишта представљао је ученик трећег разреда 

Владимир Јовановић као победник окружног такмичења. Владимир је на 

практичном делу освојио максималан број поена, а у укупном збиру веома мало 

је недостајало да освоји награду на такмичењу. 

 Од петка 25. маја до недеље 27. маја у Београду и Новом Саду одржана је Српска 

хемијска олимпијада која, после одржаног државног такмичења, представља 

изборно такмичење за Олимпијски тим Србије. Ученик четвртог разреда наше 

школе, Никола Кнежевић освојио је прво место и пласман на међународну 

олимпијаду из хемије. По први пут у 140 година дугој историји школе, један наш 

ученик учествује на међународној олимпијади у појединачној конкуренцији. 

 Државно такмичење из српског језика – друго место Владимир Ђорђевић У 

недељу 27.05. у Тршићу је одржано државно такмичење из српског језика и 

језичке културе. Ученик четвртог разреда наше школе, Владимир Ђорђевић у 

јакој конкуренцији освојио је друго место. 



                                        

стр. 95 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Извештај о активностима у кључној области Етос  
Активности које су одржане током школске 2017/2018. су бројне, како такмичења 
ученика, тако и приредбе, презентације, трибине, излети и екскурзије. Урађено је доста 
тога у оквиру ове области. Ове активности се могу видети на сaјту школе, где су 
подробније описане. 

 У понедељак 04.09.2017. свечано је отворено ново одељење Средње школе из 

Великог Градишта у Голупцу. 

 У спортској хали у Великом Градишту, у недељу 17. септембра, одржан је Караван 

“Дух младости“. Караван се одржава у оквиру пројекта који има за циљ 

промовисање Националног модела дуалног и предузетничког образовања и 

едукацију о значају дуалног образовања за Србију. 

 Од 11.09. до 16.09.2017. ученици завршних разреда наше школе били су на 

матурској екскурзији у Чешкој. Матуранти су после путовања преко Мађарске и 

Словачке стигли до Прага, главног града Чешке. 

 У петак 22.09. у свечаној сали Средње школе одржано је предавање о пружању 

прве помоћи.  

 Средња школа из Великог Градишта организовала је акцију прикупљања 

хуманитарне помоћи за Лену Цветковић. Велики број ученика, родитеља и 

запослених школе прикључио се акцији. Ученици школе су организовали и 

хуманитарни концерт. Средњошколци су певали за Лену у Свечаној сали наше 

школе у суботу, 23.09.2017. 

 Од 26-29. септембра 2017. године у Средњој школи у Великом Градишту 

обележена је Недеља интеркултуралног дијалога у оквиру које су одржане бројне 

активности. Професорке страних језика обележиле су Светски дан језика, 26. 

септембар, кроз различите радионице везане за сличности и разлике које постоје 

међу народима различитог говорног подручја. 

 У среду 04.10.2017. у Средњој школи у Великом Градишту одржан је први састанак 

тима за пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ коме је 

присуствовала Жаклина Веселиновић, локални координатор овог пројекта и 

заменица директора у Центру за образовне политике, Београд. 

 Као и претходних година, у оквиру Дечје недеље, у петак 06.10.2017. ученици 

другог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта посетили су нашу 

школу.  

 У циљу унапређивања наставе енглеског језика, 31.10.2017. у Свечаној сали 

Средње школе одржано је стручно предавање за наставнике и професоре 

енглеског језика са подручја Браничевског округа. Тема предавања је била 

„Теорија вишеструких интелигенција у настави енглеског језика“. 

 У среду 01. новембра 2017. ученици прве и друге године наше школе, смер 

туристички техничар, посетили су Виминацијум.  
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 У среду, 08. новембра у општини Велико Градиште обележен је Дан просветних 

радника Ове године, награђени просветни радници су Катарина Јатић, професор 

физичког васпитања и Горан Мишић, професор биологије Средње школе.  

 Представници Средње школе, Зоран Ташић, Александра Димитријевић, Наташа 

Стевић и Горан Мишић присуствовали су конференцији поводом пројекта 

„Подстицање демократске културе у школама“ која је одржана у хотелу Метропол 

у Београду 17. новембра у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и Европском унијом. 

 У четвртак 23. новембра у свечаној сали наше школе премијерно је приказан филм 

под називом „Ропство и слобода“ аутора Новице Савића. Ученици и професори 

школе упознали су се са догађајима под бугарском окупацијом Пожаревца и 

околине у Првом светском рату. 

 Од 1. до 3. децембра на Златибору одржана је прва радионица Peer Learning у 

оквиру пројекта Савета Европе „Подстицање демократске културе у школама“. 

Учествовало је пет представника Средње школе из Великог Градишта која је 

учесник пројекта као пилот школа, директор Зоран Ташић, координатор пројекта 

Велина Стојковић и чланови пројектног тима Биљана Лукић, Александра 

Димитријевић и Сања Стефановић.  

 У понедељак 04.12. у оквиру обележавања Светског дана борбе против СИДЕ, 

представници Дома здравља Велико Градиште предвођени др Виолетом Недић 

одржали су предавање у свечаној сали Средње школе у присуству ученика првог 

разреда и њихових професора. 

 У четвртак 07.12. у свечаној сали Средње школе одржана је промоција збирке 

песама „Суза старог кестена“ аутора Драгоша Павића. О песмама су говорили мр 

Љубимка Блажевић, рецезент и Ненад Михајловић, професор Средње школе.  

 11.12.2017. у нашој школи обележен је Међународни дан људских права. У 

организацији Ђачког парламента за ученике треће и четврте године организовано 

је предавање које је одржао професор Миљан Вељковић на тему људских права 

као и радионица коју је одржала професорка Велина Стојковић.  

 12. децембра, у свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржана је 

ликовна радионица. 

 У оквиру планираних активности тима за каријерно вођење и саветовање у 

свечаној сали Средње школе у организацији Биљане Лукић, проф.рачунарства и 

информатике, 13.12.2017. одржано је предавање за матуранте. Предавач је био 

Иван Милосављевић, некадашњи ученик наше школе, сада филмски продуцент и 

монтажер. 

 15.12.2017. заменик градоначелника Београда, Андреја Младеновић, на 

новогодишњем пријему у Старом двору, додељена су признања најуспешнијим 
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срединама у области добровољног давања крви у 2017. години. ДИЈАМАНТСКУ 

ПЛАКЕТУ ШАМПИОН СОЛИДАРНОСТИ добило је Велико Градиште. 

 15. децембра 2017. године ученици наше школе, уз организацији професора 

Биљане Лукић, Весне Новковић и Горана Мишића, посетили су Фестивал Науке у 

Београду који је ове године имао слоган “Наука један на један”. 

 У четвртак 21.12. у Свечаној сали Средње школе за ученике трећег разреда, који су 

у току полагања возачког испита, одржана је трибина о безбедности у саобраћају.  

 27. јануара 2018. године Средња школа из Великог Градишта прославила је своју 

славу Светог Саву.  

 У среду, 21. фебруара у Средњој школи у Великом Градишту, обележен је 

Међународни дан матерњег језика под називом "Само ти читај". 

 У петак 23.02.2018. ученици и професори Средње школе свечано су дочекали 

мушку одбојкашку екипу школе која је освојила прво место на државном 

такмичењу и пласман на светско првенство ученика средњих школа. 

 Наша школа 23.02.2018. посетила је овогодишњи Међународни сајам туризма у 

Београду.  

 Од 23. до 25. фебруара у Средњој школи организован је семинар „Умеће 

комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и 

разговарају са нама“.  

 Поводом 8. марта, одржана је ликовна радионица у просторијама наше школе. 

Одазвао се велики број ученика који је радио на изради оригами цветова и 

честитки које ће делити лепшем полу на њихов дан. 

 Ученици и професори Тима за каријерно вођење и саветовање наше школе 

посетили су 9. марта 2018. у хотелу Crowne Plaza у Београду Сајам Образовања, 

који већ 15 година помаже младима из Србије и региона у њиховом избору 

образовања и будућих каријера. Ове године сајам је одржан под слоганом "Шта 

уписујеш ?" 

 У оквиру међународног програма размене средњошколаца АФС - Интеркултура 

Србија, у нашој школи су у периоду од 10. до 17. марта боравили Фју Ронгрој са 

Тајланда и Исак Израел Санабриа из Парагваја.  

 Средња школа из Великог Градишта, Народна библиотека „Вук Караџић“ и 

Француски институт организују приказивање циклуса француског филма „Удахни 

живот“.  

 Ове године "Недеља дигиталних вештина" одржала се од 19-25. марта и у нашој 

школској библиотеци - ИнфоЦентру са темом "е-Путовање". Реч је о електронској 

онлајн резервацији, куповини као и употреби „self checkin“ киоска за самосталну 

пријаву путника на лет. 

 У Средњој школи у Великом Градишту у понедељак 26.03. свечано је отворена 

изложба о Милутину Миланковићу, једном од највећих српских научника.  
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 О оквиру обележавања Дана демократије 11. маја, кабинет физике наше школе 

био је претворен у својеврстан музеј. Чланице Удружења жена „Тополовчанке“ 

направиле су изложбу традиционалне српске и влашке народне ношње, као и 

предмета који су се некад користили у свакодневном животу.  

 У оквиру обележавања Дана демократије у Средњој школи у Великом Градишту 

11. маја у кабинету историје направљена је изложба о познатим Градиштанцима. 

 Предавање представника полиције – Матура 2018 У оквиру пројекта „Матура 

2018“ и акције које заједно спроводе Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и Министарство унутрашњих послова у свечаној сали наше 

школе у среду 16. маја. 

 У петак 18. маја на градском тргу у Великом Градишту тачно у 12 сати матуранти 

наше школе по први пут придружили су се Европском денс фестивалу. Уз музику 

Јохана Штрауса више од 100 матураната наше школе играло је кадрил и тиме су се 

придружили осталим матурантима из Србије у покушају да оборе Гинисов рекорд 

у најмасовнјем симултаном плесу.  

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ РЕСУРСИ 

 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 комплетиран је нов систем видео надзора чиме је безбедност ученика 
и запослених подигнута на виши ниво. Сада у школи постоји систем од 23 камере 
високе резолуције које у потпуности покривају све ходнике, улазе, двориште и улице 
око школе. 
 Такође, урађено је комплетно уређење канцеларије педагога, главни улазни хол у 
школи и комплетан ходник у приземљу новог дела школе. 
 Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за инвестиције 
добијена су средства у висини од 2.500.000 динара за санацију фасаде старе школе 
која је у јако лошем стању. Та средства уз средства локалне самоуправе у висини од 
1.500.000 динара би требало да буду довољна за комплетну реконструкцију која би 
требало да се уради у току јесени 2018. Завршени су радови на унутрашњем делу 
фасаде.  
 Обезбеђена су из средства у буџету локалне самоуправе општине Велико 
Градиште за пројекат увођења система аутоматске дојаве пожара и хидрантске 
мреже у комплетан објекат Средње школе. Израда пројектне документације је 
завршена. Због недостатка средстава у буџету, сама реализација  овог пројекта 
одложена је за 2019. годину. 
 Школа је у процесу приступања академској интернет мрежи АМРЕС. Доведен је 
оптички линк до школе. Само увођење овог система ће значајно допринети брзини 
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протока, стабилности и сигурности интернет сигнала у школи и сама настава ће тиме 
добити на квалитету.  

   

Извештај тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања у Средњој 
школи, у Великом Градишту, шк.2017/2018. 

 
Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања (надаље: Тим) је, у 

проширеном саставу ове године (Зоран Ташић, Александра Димитријевић, Велина 
Стојковић, Вера Стокић, Биљана Лукић, Наташа Т. Стевић, Горан Мишић), спровео бројне 
активности. 

Својим културним, уметничким, спортским и другим ваннаставним активностима, 
свој индиректан допринос превенцији насиља у школи дали су бројни професори, 
креирањем позитивне атмосфере и бригом о етосу. 

У овом извештају ће, међутим, бити представљене активности које су се директно 
тицале реализације плана од стране Тима. Најпре су под бројевима наведене 
целогодишње, а затим у тезама појединачне активности. 
 
1. Свакодневно је праћено стање у школи и вршен саветоданав рад са свим школским 
актерима – чланови Тима 
2. Одржано је око тридесетак састанака Тима, кад год је било пријава насиља и потребе 
за реаговањем – чланови Тима 

 Одржане презентације првацима и њиховим родитељима – упознавање са радом 

Тима 

 Учешће на округлом столу у Пожаревачкој гимназији, 21.9.2017., тема – „За 

ефикасније сузбијање насиља над децом“ – Александра Димитријевић, Вера 

Стокић 

 Одабир компетенције за развој и усавршавање „Решавање сукоба“, у оквиру 

двогодишњег пројекта „Подстицање демократске културе у школама“, у 

организацији Савета Европе – Велина Стојковић 

 Обележен је 10.10.2017. године Дан менталног здравља. Прочитан је пригодан 

текст у свим одељењима и подељени памфлети. Слоган овогодишње акције, која 

се обележавала широм земље, био је „Ослони се на мене сад ти“, чиме је 

промовисан значај поверења у међуљудским односима као важној мери у 

хигијени менталног здравља. – Александра Димитријевић 

 Учешће у изради Протокола о међусекторској сарадњи у заштити деце од насиља, 

у Пожаревачкој гимназији, 15.11.2017. – Александра Димитријевић, Вера Стокић 

 Одржан угледни час латинског језика са одељењем 1.-2, на тему „Решавање 

сукоба“, у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“, 

24.11.2017. – Наташа Т. Стевић 

 Почетком школске 2017., придружили смо се иницијативи организације 
„Градилиште“ (facebook.com /gradilište) у набавци књиге "Good Nigth Stories For 
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Rebel Girls". Почетком децембра књига је стигла директно из Енглеске, поклоњена 
је Градској библиотеци, и тако постала доступна и нашим ученицима. – Горан 
Мишић 

 Матуранти 5.12.2017. присуствују Трибини о насиљу у породици у Општини 

Велико Градиште 

 Одржана два угледна часа биологије у децембру 2017. год., у одељењима 

матураната са темом „Отвореност према различитим генетичко-развојним 

фенотипским стањима у људској популацији“ – Горан Мишић и ученици 

 У току првог полугодишта, у пет одељења првог разреда, на часовима рачунарства 

и информатике, пажња посвећена превенцији дигиталног насиља, кроз радионицу 

истраживачког типа, под насловом „Hate and like“ – Биљана Лукић 

 Обележен Међународни Дан људских права, 11.12.2018., уз предавање 
професора Миљана Вељковића, проф. социологије, и пригодну радионицу – 
Велина Стојковић 

 Присуство на представи „Јер те се плашим“, у културном центру од стране ученика 

из првог и другог разреда, уз подршку Општине Велико Градиште и на предавању 

на тему „Насиље“, проф. Р. Божовића 

 Предавање у свечаној сали школе „Један у милион“ Удружења грађана Милана 

Митића уз разговор са ученицима трећег и четвртог разреда о безбедности у 

саобраћају 

 Акција посвећена превенцији буке. Ученица 1. разреда Јована Јанковић је 

саставила пригодан текст о штетности буке, утицајима не само на чулни систем 

већ ина понашање, а такмичари рецитатори, Немања Ђурић, ученик 4.разреда, и 

Станислава Савовић, ученица другог разреда, 21.12. и 22.12.2017.године су текст 

прочитали у сваком од одељења школе. – Горан Мишић 

 Од фебруара до октобра 2018. године, Школа је учесник у пројекту "Вршњачком 

едукацијом против дигиталног насиља", удружења "Свет речи" из Велике Плане, 

заједно са једанаест других школа (седам средњих и четири основне) из 10 

општина и градова Србије. Одржана је обука вршњачких едукатора и професора 

који ће  координирати радом Тима - 28. априла 2018. – Велина Стојковић 

 Одржано девет радионица од стране вршњачких едукатора (4 у току априла, и 5 у 

току маја), Тијане Животић, Катарине Милошевић, Иване Даутбашић и Катарине 

Илић – Велина Стојковић 

 Учешће у пројекту „Пет до дванаест! Док не буде касно““, у Великој Плани – Вера 

Стокић, Александра Димитријевић и ученици вршњачки медијатори 

 Спроведен двомесечни конкурс за кратки ученички филм са темама „Моја школа – 

школа отворена за различитости“, и „Пут од свађе до помирења“, у оквиру 

пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ – Биљана Лукић 
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 Похађање семинара „Умеће комуникације“ (Тим Психокод), од стране двадесет 

професора, од 23.2.-25.2.2018., нарочито чланови Тима 

 Обука будућих вршњачких едукатора (медијација) – 26.4.2018. – Биљана Лукић, 

Александра Димитријевић, Наташа Т. Стевић 

 Медијација у нашој школи (радионица за родитеље и колеге у оквиру 

обележавања Дана демократске културе - о активном слушању, емпатији, ја-

порукама) – Биљана Лукић, Наташа Т. Стевић, Александра Димитријевић и тим 

ученика – 11.5.2018. 

 Трибина и уметничка представа „Данас сам добила цвеће“, које за циљ имају 

подизање свести о потреби за превенцијом породичног насиља, у оквиру 

обележавања Дана демократске културе – 11.5.2018. – Велина Стојковић, 

Александра Димитријевић, Вера Стокић, Зоран Ташић, и представници удружења 

„Свет речи“ 

 У петак, 18.05.2018., остварена је посета основној школи „НХ Душан Дугалић“, у 

Београду, првој школи у Србији за васпитање и образовање деце са сметњама у 

развоју. Потврдили смо договор о даљој сарадњи између наших школа, што се 

иначе налази у плану реализације пројекта „Подстицање демократске културе у 

школама“. – Горан Мишић 

Присуство предавањима „Родна равноправност у контексту унапређења компетенција за 
демократску културу“ и „Вештине за решавање сукоба и вештине за сарадњу“, у оквиру 
peer learning-a (представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
локални координатори пројекта „Подстицање демократске културе у школама“) – 
25.5.2018. – Велина Стојковић, Наташа Т. Стевић, Александра Димитријевић, Наташа С. 
Стевић, Горан Мишић  

Извештај тима за промоцију школе за 2017/18. 
 

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. Чланови тима учествовали су и у другим активностима школе, које су 
имале за циљ да се школа промовише у локалној средини и шире. 

Тим је одржао четири састанка, на којима је договорио активности и носиоце 
активности и време  реализације. 
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Као и претходних година договорили смо се које ћемо школе посетити. Пре свега 
су то биле школе на територији општина Голубац и Велико Градиште. По први пут смо у 
план уврстили и школе из општине Кучево.  

Директор је са директорима школа договорио термине  посета.  
Пошто од наредне школске године у нашој школи уписујемо ђаке у нови 

образовни профил –посластичар , који ће се реализовати кроз дуално образовање, наш 
тим је појачан власником фирме „Еском“.  

Тим је врло озбиљно припремио промоцију  школе. 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. 

Директор је своју пажњу усмерио да објасни  ђацима и њиховим родитељима шта 
предвиђа нови Закон о основама система образовања и васпитања  и какве су 
могућности  наставка школовања после завршене средње школе. 

Чланови тима су говорили о профилима школе, њиховој специфичности, 
могућностима запослења. Посебна пажња посвећена је причи о условима наше школе, 
кадру, атмосфери, квалитету и успесима школе. Власник фирме „Еском“ Саша Пајкић, је 
ђацима приближио предности дуалног образовања  и могућностима које ова фирма 
пружа будућим ђацима. 

У школама општина Голубац  и  Кучево промоцији је присуствовао и Живослав 
Симић, члан Општинског већа Голубац, задужен за образовање. Он је говорио о 
погодностима које општина нуди за ђаке који упишу гимназију у издвојеном одељењу 
гимназије у Голупцу. 

На промоцији у ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу говорили су и ученици 
издвојеног одељења из Голупца. 

                                                
Промоција у Голупцу 

Ђаци из основних школа са територије наше општине  били су гости наше школе, 
где смо одржали промоцију школе и упозналих са условима  у нашој школи. Подршку су 
нам пружили ученици образовних профила стручних школа и њихових професора. Они су 
их дочекали у својим кабинетима и упознали их са предностим наше школе  и  о томе шта 
се ученицима нуди у овој школи и шта се од њих очекује. Ученици су показали велико 
интересовање, били врло пажљиви, постављали питања... 
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Промоција у нашој школи 

 
Велики број  манифестација локалног карактера у којима су учествовали наши 

ученици је такође допринела промоцији и повећању угледа наше школе. 
Велики број одличних резултата наших ученика на такмичењима су  на најбољи 

начин промовисали квалитет рада који се пружа у нашој школи. 
 

 

 Извештај рада актива за школски програм за школску 2017/2018. 
годину 
  Актив за школски програм је у првом полугодишту школске 2017/2018. године 

имао задатак да изради aнекс школског програма за четврти разред образовног профила. 

Туристички техничар. Разлог израде анекса је у новим НПП за образовне профиле 

туристички техничар и трговац, који су ступили на снагу 2014. год.  

  У другом полугодишту школске 2017/2018 године састав Актива је промењен и 

појачан због потребе израде новог комплетног Школског програма који ће важити од 

01.09.2018. Координатор Актива је Биљана Лукић, проф. информатике, педагошки 

саветник. Актив је комплетан посао око писања новог Школског програма завршио у 

законској року (најкасније 2 месеца пре почетка његове примене) до 20.06. а Школски 

одбор је на својој седници у јуну усвојио нов Школски програм. Урађен је комплетан део 

Школског програма везан за 1. разред смера посластичар и 1. разред новог 

реформисаног програма гимназије који се примењују од школске 2018/2019.   

  У изради овог Анекса поред чланова Актива за школски програм учествовали су 

професори који предају наставне предмете у трећем разреду поменутих профила.  

Годишњи извештај рада Tима за самовредновање за школску 
2017/2018 годину 

У складу са Упутством о спровођењу самовредновања у пилот школама 
пилотирањем ревидираних стандарда и показатеља квалитета рада школа, у периоду од  
2. априла до  18. маја 2018. године, у Средњој школи у Великом Градишту, спроведено је 
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самовредновање рада школа за две области: настава и учење и организација рада 
школе, управљање људским и материјалним ресурсима. Самовредновање је спровео 
Тим за самовредновање и чланови Фокус групе - три наставника из различитих стручних 
већа за области предмета уз пуну сарадњу свих наставника, ученика, родитеља, управе 
Школе и ненаставног особља.  

На састанку Тима за самовредновање усвојена је методологије самовредновања 

области 2 и 6.  

ОБЛАСТ 2 НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

активн
ост 

величина 
и 
структура 
узорка 

доказ реализатори време реализације 

Посма
трање 
часова
/актив
ности 
 

19 часова  Припрема 
наставника 
Образац за 
праћење часа- 
формат 1 
Свеске ученика 
Тестови/контролни 
задаци  
Продукти настали 
на часу 
 
 
Глобални и 
оперативни 
планови за ш.г. 
2017-2018. 

Чланови 
Тима за 
самовредно
вање 
 
Чланови 
Тима 
Чланови 
Тима 
 
Чланови 
Тима 
 
А. 
Димитријев
ић 

12. - 18.04.2018. 
 
12. - 18.04.2018. 
 
 
 
 
12. - 18.04.2018. 

Анкет
ирање 
ученик
а 

100 –
гимназија 
и средња 
стручна 
школа, 
сви 
разреди  

Анкета ученика В. Стојковић, 
М. Васић, Н. 
Бранковић 

17.04.2018. 

Анали
за 
педаго
шке 
евиде
нције 
и 
свеске 

19 
наставник
а којима 
су 
посећени 
часови  

Педагошка 
евиденција и 
свеске наставника  

А. 
Димитријев
ић 
 

16.04.2018. 
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настав
ника 

Анали
за 
портф
олиа 
настав
ника 

19 
наставник
а којима 
су 
посећени 
часови 

Портфолио 
наставника 

Д. 
Парезанови
ћ 
 

16.04.2018. 

Анали
за 
глобал
них и 
операт
ивних 
плано
ва 
настав
ника 

19 
наставник
а којима 
су 
посећени 
часови 

Глобални и 
оперативни 
планови 
наставника за ш.г. 
2017-2018. 
 

А. 
Димитријев
ић 
 

12-16.04.2018. 

Анкет
ирање 
родит
еља 

55 Анкета за 
родитеље  
 

Т. 
Јовановић, 
Д. 
Парезанови
ћ, Б. Лукић, 
З.Васиљкови
ћ,М. Васић 

18.04.2018. 

Анали
за 
ИОП и 
плана 
индив
идуал
изациј
е 

/ ИОП 
План 
индивидуализације 

Т. Јовановић 16.04.2018. 

Анали
за 
ваннас
тавних 
активн
ости 

/ Дневник 
ваннаставних 
активности за ш.г. 
2017-18. 

Д. 
Парезанови
ћ 

17.04.2018. 

Анали
за 
извеш
таја 
стручн
ој 

19 Извештаји стручној 
служби на крају 
класификационог 
периода  

А. 
Димитијеви
ћ 

17.04.2018. 
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служб
и на 
крају  
клас. 
перио
да  

Фокус 
група- 
дискус
ија 

10- 7 
чланова 
Тима и 3 
придодат
а члана 

 В. Стојковић 15.05.2018. 

 

Посматрање часова је изведено на основу распореда посете часовима који  директор и 

педагог школе  већ реализују. Часове су посматрали чланови Тима, чланови Фокус групе 

као и  колеге које су заинтересоване да учествују у хоризонталном праћењу.  Реализатори 

неких од  активности су били чланови Тима на које су наставници већ навикли да их 

прате на тај начин- глобалне и оперативне планове, педагошку документацију, записнике 

– педагог, а портфолио – Д. Парезановић, координатоор за СУ, Т. Јовановић –

координатор Тима за ИОП.  

  

ОБЛАСТ 6 – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И 

МАТРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

активност величина 
и структура 
узорка 

доказ Реализатори време 
реализације 

Анализа 
записника са 
седница 
наставничког 
већа, стручних 
већа, педагошког 
колегијума и 
школског одбора 

/ Записници 
наставничког већа, 
стручних већа, 
педагошког 
колегијума и 
школског одбора 

В.Стојковић 19-
20.04.2018. 

Анализа ШРП-а и 
извештаја Тима 
за 
самовредновање 

/ Школски развојни 
план 
Записници Тима за 
самовредновање 

А. Димитријевић 17-
18.04.2018. 

Анализа књиге 
дежурстава и 
обавештења, 
сајта школе и 
огласне табле 

/ Књига дежурстава 
Књига обавештења 
Сајт школе 
Огласне табле 

Т.Јовановић 17.04.2018. 

Анкетирање 20 Анкета за М.Васић, В. 11.04.2018. 
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наставника и 
других 
запослених 

наставника, 
5 других 
запослених 

наставнике 
Анкета за друге 
запослене 

Стојковић 19.04.2018. 

Интервјуисање 
чланова 
школског одбора 
и савета 
родитеља 

 Интервју са 
члановима 
школског одбора и 
члановима савета 
родитеља 

Б.Лукић, 
Д.Парезановић, 
З. Васиљковић 

23.04.2017. 

Анализа плана 
рада директора и 
портфолиа 
директора и 
извештаја о раду 
школе и 
извештаја о раду 
директора  

/ План рада 
директора за ш-г. 
2017-8. 
Портфолио 
директора  
Извештај о раду 
школе за ш.г.2016-
17. 
Извештај о раду 
директора за ш.г. 
2016-17. 

А. Димитријевић 
 

18.04.2018. 

Интервјуисање са 
стручним 
сарадником и 
руководством 
школе  

директор, 
стручни 
сарадник 

Интервју са 
стручним 
сарадником и 
руководством 
школе 

В.Стојковић, Д. 
Парезановић 

20.04.2018. 

Анализа 
интерних акта 
школе(решења, 
правилници) 

 Решење о 
формираним 
тимовима, решења 
о структури и 
распореду обавеза 
наставника  
Правилници  

З.Ташић 18.04.2018. 

Анализа 
портфолиа 
наставника и 
плана и 
извештаја о 
стручном 
усавршавању 
наставника и 
плана посете 
часовима 

 Портфолио 
наставника 
Извештај о СУ 
наставника за 
ш.г.2016-17. 
План СУ 2017-2018. 
План посете 
часовима 

Д. Парезановић 16.04.2018. 

Анализа 
пројектне 
документације 

/ Документација о 
учешћу у 
пројектима 
Меморандуми и 

З.Ташић 18.04.2018. 
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уговори о 
партнерству и 
сарадњи 

Фокус група- 
дискусија 

10- 7 
чланова 
Тима и 3 
придодата 
члана 

Извештај о раду 
Фокус групе за обе 
области 

В. Стојковић 15.05.2018. 

 

 Резултати самовредновања прве задате области – настава и учење 

Током реализације самовредновања области 2 Настава и учење посећено је 19 часова, 
што чини 41.3% свих запослених наставника у школи. Уочено је следеће:  
Стандард 2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу је остварен на нивоу 
4 јер су присутни сви показатељи. На посећеним часовима уочено је да наставници јасно 
истичу циљеве часа, ученицима су објашњења, упутства и кључни појмови јасни. 
Наставници на већем броју часова  користе различите методе и успешно структуирају 
часове поштујући метод поступности. Интеракција међу ученицима се усмерава тако да 
је у фунцији учења и функционално се користе наставна средства и други извори знања. 
На основу анкете за ученике, 20% ученика сматра да наставници увек дају јасна упутства 
и објашњења, 54% ученика сматра да је овај показатељ присутан у великој мери, а само 
14% ученика сматра да је овај показатељ присутан у мањој мери или нимало.  
 
Стандард 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 
ученика. Остварен је на нивоу 1 јер није присутно више од два показатеља. У наставном 
процесу није присутна пракса прилагођавања захтева, начина рада и наставних 
материјала могућностима ученика, њиховим индивидуалним васпитним и образовним 
потребама. Није уочен примена специфичних задатака, активности и материјала   
ученицима којима је потребна додатна подршка како би се подстакао њихов напредак и 
интеракција са ученицима. Ово је потврђено и анкетом ученика који сматрају да се 
настава нимало не прилагођава образовно-васпитним потребама ученика или се то 
дешава у веома малом проценту.  
 
Стандард 2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и ставове. 
Остварен је на нивоу 2 јер нису видљива 2 показатеља. На посећеним часовима уочено је 
да су ученици заинтересовани за рад и да њихове активности показују да су разумели 
предмет учења . Уочена је тенденција ка повезивању са наставних садржаја, како са 
садржајима из других наставних области и предмета  тако и са примерима из  
свакодневног живота. Велики број ученика користи повратне информације да унапреди 
учење, али није уочен да ученици прикупљају, критички процењују и анализирају идеје, 
одговоре и решења. У раду наставника недостаје примена пројектне наставе.  
 
Стандард 2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. Остварен је на нивоу 2 
јер нису видљива 2 показатеља. На основу посматраних часова и педагошке 
документације може се закључити да већина наставника оцењује у складу са 
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Правилником о оцењивању. Међутим, ученицима нису јасни критеријуми вредновања 
нити је примећено да ученици постављају себи циљеве у учењу. На основу анкете за 
ученике, ученицима нису јасни критеријуми оцењивања: 3 % нимало, 32% у мањој мери, 
51% у већој мери и 15% ученика у потпуности.  
 
Стандард 2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. Остварен је на нивоу 4 јер су 
видиљиви сви показатељи. На свим посећеним часовима забележено је обострано 
поштовање наставника и ученика. Дисциплина на часу одржава се у складу са унапред 
договореним правилима. У редовној настави, на основу анкете за  ученике и родитеље и 
по непосредном увиду, у Школи су присутни различити облици мотивисања ученика- 
похвале, награде, организовање излета, посета позоришту, концертима и слично. 
Ученици слободно износе своје мишљење и имају могућност избора облика рада и 
материјала, али не и начина обраде теме. Већина наставника показује велико поверење 
у могућности ученика, са чиме се слажу и ученици. На основу анкете за родитеље, 
родитељи посебно истичу да наставници својим ставом, понашањем и односом према 
ученицима стварају позитивну климу и основу за слободу да ученик тражи помоћ и 
подршку, љубазност, квалитет наставе, уважавање и поштовање родитеља. 
 

 Резултати самовредновања друге задате области – организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима 

Стандард 6.1. Руковођење је у функцији унапређивања рада школе. остварен је на нивоу 
4 јер су видљиви сви показатељи. У Школи су сви обавезни документи донети у складу са 
прописаном процедуром што потврђују записници са  са седница наставничког већа и и 
школског одбора. Развојни план школе сачињен је за четворогодишњи временски 
период 2014-2018. У Школи постоји План за обезбеђивање и коришћење финансијских 
средстава. Тимови и стручна тела формирани су у складу са потребама Школе као 
компетенцијама запослених са чиме се слажу и наставници на основу резултата анкете 
(75% наставника се слаже са овом тврдњом у потпуности, 25% наставника у великој 
мери). Директор учествује  у раду свих тимова и прати рад стручних већа што се може 
видети на основу извештаја, планова и записника који се редовно воде. Директор доноси 
одлуке уважавајући мишљење свих релевантних учесника у раду Школе- Ђачког 
парламента, Савета родитеља, запослених како би се унапредио рад Школе, што се може 
закључити и на основу резултата анкете за наставнике и остале запослене.  Као начини 
мотивисања запослених користе се разговори, усмене и писмене похвале и слично.  

 
      Стандард 6.2.  У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета 
рада. остварен је на нивоу 3 јер су није видљив 1  показатељ. Систем за вредновање и 
праћење квалитета рада делимично функционише. Директор и стручни сарадник 
остварују инструктивни увид  и надзор образовно-васпитног рада на основу плана посете 
часовима који се реализује током читаве године. Стручни органи и тела у Школи прате 
успех и владање ученика и редовно се баве анализирањем успеха и владањем и мерама 
унапређења. Сви успеси ученика и наставника редовно се промовишу на сајту школе, 
кроз књигу обавештења, на огласној табли за наставнике и ученике, у медијима,...  што се 
потврдило непосредним увидом и интервјуима и анкетама. Међутим, Тим за 
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самовредновање није активно радио у протеклом периоду те самовредновање Школе 
није реализовано у задње две године. У Школи се користе подаци из јединственог 
информационог система просвете за вредновање и и унапређивање рада Школе. 
Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 
Школе. Мере које предузима за унапређење образовно-васпитног рада базиране су на 
основу резултата праћења и вредновања. 
  
    Стандард 6.3.  Лидерско деловање директора омогућава развој школе. остварен је на 
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор својом посвећеношћу послом и 
понашањем даје позитиван пример. Као квалитет директора, наставници су навели 
иновативност, ефикасност, разумевање, отвореност за сардњу и тимски рад, посвећеност 
послу и запосленима, комуникативност, колегијалност, одговорност и искреност. 
Планира свој лични професионални развој и годишње подноси извештај о свом раду. 
Отворен је за новине и показује поверење у своје запослене . Као карактеристику школе 
на коју је посебно поносан директор наводи посвећеност ученицима и учешће школе у 
многобројним пројектима.  Директор доноси одлуке уз уважавање мишљења 
запослених,ученика (посебно предлоге Ђачког парламента)  и родитеља (измене у 
Правилнику о понашању ученика)  и благовремено предузима одговарајуће мере за 
решавање свакодневних проблема ученика. 
 
     Стандард 6.4.  Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. остварен је на 
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. У Школи је запослен потребан наставника и 
стручни сарадник у односу на број ученика. Сви наставници имају потребне 
квалификације .  Ненаставно особље има одговарајуће квалификације и њихов број је у 
складу са прописима. Подстиче професионални развој запослених, стручно усавршавање 
запослених и целоживотно учење и обезбеђује услове за реализацију у складу са 
могућностима Школе(75% запослених се у поптпуности слаже са овом тврдњом, а у 
великој мери 25%). Сви запослени сарадњом унутар Школе и умрежавањем између 
Школа вреднују и унапређују наставу и учење. Новостечена знања из области у којима су 
се усавршавали запослени примењују у настави.  
 
Стандард 6.5.  Материјално-технички ресурси користе се функционално. остварен је на 
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор обезбеђује оптимално коришћење 
материјално-техничких ресурса. Материјално-технички ресурси ван Школе  се користе 
оптимално у функцији наставе  и учења. Очигледна је сарадња са свим релевантним 
локалним, регионалним и националним институцијама.  
 
Стандард 6.6.   Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. остварен је на 
нивоу 4 јер су видљиви сви показатељи. Директор развија сарадњу и мрежу са другим 
установама, привредним и непривредним организацијама као и локалном заједницом 
која излази у сусрет потребама Школе у складу са својим могућностима. У Школи се 
подржава реализација пројеката који имају за циљ развијање општих и међупредметних 
компетенција. Овим се развија предузимљивост и предузетничке компетенције. Школа 
укључује и ученике и родитеље у конкретним активностима везаним за кључне области 
квалитета. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој 
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кључних компетенција за целоживотно учење (Школа је прошле године учествовала у 
неколико националних и регионалних пројеката - „Сарадњом до знања“, “Млади против 
корупције“..., а ове године поред националних пројеката - „Матура 2018“, „Пет до 
дванаест“, „Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“ реализује се и 
међународни пројекат  - „Подстицање демократске културе у школама“.  
 

 Закључак и предлози 

У периоду од  2. априла до  18. маја 2018. године, у Средњој школи у Великом Градишту, 
спроведено је самовредновање рада школа за две области: настава и учење и 
организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима.  
 
На основу спроведеног самовредновања Школа је показала најбоље резултате у области 
6 - организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима где су 5 
стандрада остварена на нивоу 4, а само показатељ 6.2. на нивоу 3.   
 
У овој области предлог за унапређивање рада односи се на рад Тима за 
самовредновање:   

- редовно одржавање састанака Тима 

- планирање активности за сваку школску годину 

- израда акционог плана са  активностима, конкретним носиоцима активности и 

временским оквиром за реализацију тих активности 

- редовно праћење реализације акционог плана 

- извештај о релизацији акционог плана на крају школске године и предлозима 

мера за унапређење рада 

 У области 2- настава и учења  један стандард-2.2.  је остварен на нивоу 1, два стандарда- 
2.4. и 2.3. су остварена на нивоу 2, а стандарди 2.1. и 2.5. осварени су на нивоу 4.  
У овој области предлози за унапређење рада су следећи: 

- обука наставника у вези са прилагођавањем рада образовно-васпитним 

потребама ученика- интерно и екстерно усавршавање 

- посета часовима од стране директора и стручног сарадника 

- хоризонтално праћење часова 

- извођење угледних и огледних часова од стране наставника са звањем са 

применом пројектне наставе 

- унапређивање поступака вредновања  

- усаглашавање критеријума оцењивања  у оквиру стручних већа на почетку 

школске године 
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             ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ  

Тим за каријерно вођење и саветовање Средње школе у Великом Градишту 
успешно је реализовао планиране активности предвиђене школским планом и 
програмом каријерног саветовања за 2017/2018. годину. 

Можемо са поносом истаћи да је наша школа једна од ретких на територији 
браничевског округа која доследно и у континуитету спроводи програме каријерног 
вођења и саветовања. 

Као и претходних година, тим за КВиС , који чине професорке Биљана Лукић, Вера 
Стокић, Милена Васић и Сања Стефановић, показао је висок ниво професионалности, 
енергије и посвећености у раду са ученицима, како појединачном тако и групном . 

Изазови са којима се тим сусретао током реализације активности били су 
претежно организационе и техничке природе, а ученици наше школе добили су велики 
број нових информација о сопственим карактеристикама, али и о могућностима за даље 
школовање и запослење, тако да је већина ученика своје средњошколско образовање 
завршило са прецизно дефинисаним и јасним личним каријерним плановима. 

Теме којима смо се као тим бавили током школске 2017/2018. године биле су : 
лични развој и подизање самопоуздања, самопоштовање и дефинисање животних 
цињева, упознавање сопствених интересовања и вредности, као и јачање 
предузетничких знања као знања за запослење у 21. веку. 

Тим је током 2017/2018. године направио и усвојио план рада за КВиС, који се 
доследно и у континуитету спроводи. Активности обухваћене планом каријерног 
информисања, вођења и саветовања су једним делом извођене као посебне активности 
за ученике, а другим интегрисане у предметне (предузетништво, грађанско васпитање, 
ЧОС) и друге наставне активности у школи. То значи да смо информисали ученике и 
помогли им да израде личне планове професионалног развоја . 
  
Спроведене активности током  школске 2017/2018. године : 
  
 1 ) - Стручно усавршавање тима за каријерно вођење : 
- Национална годишња конференција о каријерном вођењу и саветовању , Београд . 
 - Конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији” Фондација 
Темпус – Euroguidance centar, Београд. 
 2) – Сајам образовања:  
9 и 10. martа 2018. u  Hotelu Crowne Plaza у Београду, под покровитељством 
Министарства просвете одржан је  ЕДУфаир који  већ 14 година помаже младима из 
Србије и региона у њиховом избору образовања и будућих каријера под слоганом „ШТА 
УПИСУЈЕШ?" На једном месту  ђаци средњих школа, студенти, млади професионалци, као 
и родитељи, могли су  дасе упознају са програмима преко 100 факултета, из Србије и 
иностранства, државних и приватних. Факултети и високе школе предствили су  своје 
основне и мастер програме, амбасаде програме стипедија, а и ове године је фокус био на 
МБА студијама које су тренутно најпопуларнији академски програм у свету. 54 ученика 
Средње школе из Великог Градишта, као и четири  професора ( Вера Стокић , Милена 
Васић , Биљана Лукић  и Сања Стефановић ) и ове године је посетило Сајам образовања. 
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Такође, ученици су били у прилици да се боље информишу и сазнају како аплицирати и 
добити стипендију, како положити пријемни испит, како одабрати факултет и сл.  
  
3) Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање :  
Београдска отворена школа у партнерству са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, а уз подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – 
Канцеларије у Србији, четврту годину за редом организовала је  САЈАМ ШКОЛСКИХ 
ТИМОВА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ у Београду у просторијама привредне 
коморе Србије. 
У име тима, Вера Стокић посетила је сајам и упознала се са примерима добре праксе у 
каријерном вођењу и саветовању ученика. 
Сајам  је имао за   циљ да окупи средњошколске тимове који се баве каријерним 
вођењем и саветовањем ученика, као и друге заинтересоване представнике из средњих 
школа и других институција и организација, како би међусобно разменили искуства и 
тиме унапредили свој рад у овој области која је од великог значаја за смањење 
осипања ученика и повећање запошљивости  младих. 
  
 Посебно нам је драго што смо као тим упркос згуснутом и компликованом распореду 
школских активност успели да  организујемо гостовање неколико  реномираних 
државних, али и приватних факултета и високих школа за ученике наше школе. 
  
 4 )  ФБ група за Каријерно вођење и саветовање ученика – Средња школа у Великом 
Градишту  
Од школске 2015/2016. године  постоји ФБ група за Каријерно вођење и саветовање 
путем које  ученици наше школе могу да се информишу на брз и ефикасан начин о свим 
новинама везаним за област каријерног саветовања. Страницу редовно ажурира проф. 
информатике и члан тима Биљана Лукић. 
  
5)  Вршњачка едукација 
Ове школске године, као тим, посебно смо се бавили вршњачком едукацијом кроз 
различите радионице које су биле организоване за ученике другог и трећег разреда, али 
и кроз гостовања наших бивших ученика. 
  
6) Планирање каријере 
Ученици завршних разреда са члановина тима Биљаном Лукић и Сањом 
Стефановић,  обавили су разговоре у вези самопроцене и вештина представљања личних 
карактеристика значајних за даље професионално образовање и рад као и могућностима 
тражења информација значајних за даље професионалне образовање и тражење посла. 
  
Закључак : 
Наш успех се огледа у томе да већи број ученика користи услуге каријерног саветовања у 
школи него што је то до сада био случај и више ученика је информисано о овој 
могућности. У индивидуалном контексту уочене су конкретне и позитивне промене у 
домену личног развоја и доношења одлука у погледу будућег образовања и припрема за 
пријемни испит. 
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Такође, мишљења смо да се  на овом пољу може још више урадити, поготово  уз сарадњу 
са родитељима и партнерима из локалне заједнице, те ће нам то бити један од 
приоритета у наредној школској години. 
 

                                      Извештај о раду тима за инклузивно образовање на крају школске 
2017/2018. године 

 
        На почетку школске 2017/2018. године формиран је Тим за инклузивно образовање 
који, поред директора Зорана Ташића и педагога Александре Димитријевић, чине: Тања 
Јовановић, Миљан Вељковић и Ана Илић – координатор Тима. 
        Сви чланови Тима су похађали семинар за инклузивно образовање и индивидуални 
образовни план. 
        У октобру месецу je ступио на снагу нов Закон о основима образовања и васпитање, 
тако да су чланови Тима детаљно упознати са изменама у закону у вези инклузивног 
образовања. 
        На седници Одељенских већа на крају првог класификационог периода, на захтев 
педагога школе, у дневни ред седнице уврштена је и тачка: Потреба индивидуализације 
наставе за поједине ученике. Одељенске старешине и наставници су се изјашњавали да 
ли у својим одељењима имају ученике којима је потребна додатна подршка у 
образовању и васпиатњу и израду индивидуалног образовног плана. Све одељенске 
старешине и наставници су се изјаснили да нема потребе за прилагођавањем начина 
остваривања школског програма, пошто сви ученици могу да савладају предвиђени 
наставни план, остваре предвиђене циљеве и стандарде, али и не превазилазе 
очекивани ниво образовних постигнућа. Исто су се наставници изјаснили и на крају 
другог и трећег класификационог периода. 

 

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ  2017/18. ГОДИНУ  

Школска библиотека неколико година ради  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. Библиотека  испуњава своју мисију и  
пружа позитивно и динамично окружење услугама које подржавају и побољшавају 
наставу, писменост и учење. Библиотека је један „жив“ простор који у преподневним 
часовима је пун ученика и професора.  

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.  

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; 
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 - 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, као и неке активности које нису 
биле предвиђене планом.  

И ове године смо велику пажњу посветили сређивању библиотеке. Наставили смо 
са уносом у електронску евиденцију књига. Тај посао углавном ради Библиотечка 
секција, чији су чланови потпуно овладали свим пословима везаним за библиотечки рад. 

У циљу упознавања првака са библиотеком, њеним радом, фондом, почетком 
школске године 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.  

У оквиру дечје недеље, примили смо ученике другог разреда ОШ „Иво Лола 
Рибар“ из Великог Градишта и њихове учитељице и упознали их са радом и активностима 
библиотеке.  

У среду, 21. фебруара у Средњој школи у Великом Градишту обележен је 
Међународни дан  матерњег језика. Ученик трећег разреда гимназије Растко Јокић је у 
цркви после јутарње литургије прочитао Завештање језика, речи Стефана Немање, 
изговорене на самртној постељи, које је записао његов син Растко-Свети Сава.  

 
Растко Јокић 

 
  У  5 до 12 на разгласу школе ученице Анђела Милићев и Јована Мишић прочитале 

су пригодан текст о језику и најавиле приредбу која ће бити одржана, поводом истог 

дана. 
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Анђела Милићев и Јована Мишић 

  У исто време у школској библиотеци, песник, професор Драгош Павић, читао је 

своје песме ученицима и разговарао са њима, указао на важност очувања и неговања 

матерњег језика. 

 

Професор  Драгош Павић 

 
Наставили смо сарадњу са градском библиотеком. Добра сарадња наше школе и 

градске библиотеке била је повод да ученици Библиотечке секције са проф. Весном 
Новковић, присуствују неким програмима које је реализовала градска библиотека.  

У Народној библиотеци "Вук Караџић" у Великом Градишту 28.2.2018. године 
обележен је Национални дан књиге.Својим књижевним радом и стваралаштвом 
представила се професорка књижевности Биљана Миловановић Живак из Пожаревца. 
Поред  чланова Библиотечке секције присуствовали су  и ученици четвртог разреда 
гимназије са професорима. 
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У организацији  библиотеке Средње школе и Народне библиотеке ,,Вук Караџић’’ 

у Великом Градишту , у Свечаној сали Средње школе, 16. марта, пре подне, одржана је за 
ученике и њихове професоре трибина на тему ,,Завичајно културно наслеђе’’. На трибини 
је промовисана књига Душана Станковића ,,Велико Градиште и околна села кроз 
векове’’. Оба ова догађаја реализована су у оквиру пројекта ,,Подстицање демократске 
културе у школама у Србији’’. Пројекат је подржан од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и Европском унијом. Организатор 
трибине је професор Весна Новковић, члан пројектног тима. На трибини су учествовали, 
координатор пројекта професор Велина Стојковић, која је говорила о детаљима пројекта, 
професор Ненад Михајловић, који је врло надахнуто говорио о књизи Душана 
Станковића ,,Велико Градиште и околна села кроз векове“ и дао своје виђење 
Градиштанске прошлости. О томе како Народна библиотека ,,Вук Караџић’’ у Великом 
Градишту води рачуна о завичајном културном наслеђу у оквиру своје делатности, 
говорила је директорка библиотеке, Милена Димитријевић. 

 
 
 Истог дана у вечерњим часовима трибина је одржана и у Народној библиотеци 

,,Вук Караџић’’. Трибина је била веома посећена и посетиоци су узели учешће, остварена 
је пуна интеракција између учесника и публике.Општи утисак је да је трибина испунила 
свој циљ. Трибину су употпунили музичари Културног центра из Великог Градишта и наша 
ученица Емилија Радосављевић који су нас звуцима завичајне музике вратили у неко 
старо, лепо време. 
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У оквиру истог пројекта у нашој школи је 11. маја реализован Дан демократије. У 

школској библиотеци су библиотекарке градске библиотеке, нашим ученицима,  
презентовале могућности електронског претраживања књига, које поседује библиотека. 

 
Дан демократије у библиотеци 

 
Годишња европска дигитална кампања која се организује у циљу промоције нових 

технологија, стицању вештина и многобројним могућностима онлајн света. Кампања се 
организује сваке године у марту под покровитељством организације -Телецентри Европе- 
која представља мрежу телецентара. Ове године "Недеља дигиталних вештина" одржала 
се од 19-25. марта и у нашој школској библиотеци - ИнфоЦентру са темом "е-Путовање". 
Реч је о електронској онлајн резервацији, куповини као и употреби „self checkin“ киоска 
за самосталну пријаву путника на лет. Путем презентација, симулација и разговора 
библиотекарке Драгана Стокић и Весна Новковић, oдржале су промоцију онлајн 
процедура пре самог путовања и помогле сваком заинтересованом да сазна о начину 
коришћења ИК Технологија на аеродромима, које још увек збуњују и најискусније 
путнике. 
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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 реализовали смо мањи 
број одлазака од планираног. 

 
Извештај библиотечке секције за 2017/18. годину 
 На почетку године конституисана је Библиотечка секција. Чланови Библиотечке 

секције су углавном чланови од прошле године са малим изменама: 
 Милица Васић 3-2, Јана Стевић 3-2, Александра Дамњановић 3-2, Владимир 

Јовановић 3-2, Теодора Станојевић 3-2 и Анастасија Живановић 2-2. 
Неки од чланова су, због својих обавеза, нису били увек присутни. На првом 

састанку конституисана секција. Подељен план. Договорили смо се око начина рада. 
Чланови изнели своје идеје. Састанци су се одржавали готово сваког четвртка, а на крају 
другог полугодишта и другим данима.  

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 и са својим планом. 
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 као и прошле године 
позвала ученике 1. разреда да посете библиотеку и да постану њени чланови. Прваци су 
били гости библиотеке, сви су постали њени чланови. Чланови Библиотечке секције 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.  

Спремајући се за јубилеј школе и издавање монографије, чланови секције су 
направили базу свих ученика који су похађали нашу школу за последњих 35 година. 

Чланови секције учествовали су и у многим програмима Народне библиотеке „Вук 
Караџић“. Присуствовали промоцијама, делили пригодне флајере, радили на учлањењу 
нових чланова. 
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Чланови секције су много свог слободног времена провели у библиотеци, радећи на 

сређивању библиотеке. 

Извештај Ђачког парламента Средње школе у Великом Градишту за школску 
2017/2018. годину 

 
Ове школске године Парламент је започео са радом у септембру. На 

конститутивној седници, одржаној 26. септембра 2017, изабрани су нови чланови управе 
парламента и усвојен је Статут. За председника Ђачког парламента изабран је Растко 
Јокић, ученик 3. разреда, а за потпредседника Вук Стефановић, ученик 3. разреда. За ПР-а 
је изабрана Милица Лукић (3. разред). За записничара је изабрана Марија Ђорђевић, 
ученица 3. разреда. За представнике Парламента у Школском одбору изабрани су Растко 
Јокић и Милица Лукић. 

Прва акција Ђачког парламента била је организација хуманитарне журке, која је 
одржана 17. новембра у кафићу ,,Клуб 75”. Од продаје улазница сакупљено је 13 хиљада 
динара и тај новац је уплаћен у хуманитарне сврхе.  

24. новембра у сарадњи са професорком Миленом Васић и екосекцијом наше 
школе, Ђачки парламент је организовао садњу дрвореда у улици Бошка Вребалова. 
Саднице је донирала општина Велико Градиште, а ученици и чланови парламента 
Средње школе су учествовали у садњи. 

Такође, наставили смо и сарадњу са Унијом средњошколаца Србије. 27 октобра, 
Растко Јокић представљао је нашу школу на Националном састанку УНСС-а, где је могао 
да се упозна са радом ученичких парламента из целе Србије и да размени искуства у 
вођењу парламента са осталим ученицима. По активности, ангажовању и организацији 
наш парламент је у јако повољнијем положају него многи у Србији.  

30. јануара Ђачки парламент организовао је хуманитарну караоке журку у холу 
Средње школе. Журка је била такмичарског карактера а жири су чинили професорка 
Славица Тодоровић и професор Урош Дучић. За прва три места су биле обезбеђене 
награде. Од продаје улазница сакупљено је 6000 динара који је уплаћен у хуманитарне 
сврхе. 

27. фебруара донет је нов Пословник о раду Ђачког парламента Средње школе. 
Дан матерњег језика обележен је у сарадњи са библиотеком наше школе и 

ученицима библиотекарске секције, а тим поводом Ђачки парламент је заједно са 
професорима Бојаном Јелићем и Игором Мишуровићем организовао вече матерњег 
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језика 28. фебруара у свечаној сали школе. Уз пригодан програм, наступио је и школски 
бенд. 

7. марта почиње са радом и глумачка секција Средње школе. Као координатори су 
изабрани Зоран Кривокапић и професор Ненад Михајловић.  

Сарађивали смо и са Црвеним крстом Велико Градиште. Волонтери ЦК Велико 
Градиште Милица Зарић и Тамара Лазаревић током целе школске године радили су на 
промоцији добровољног давалаштва крви.  

13. априла парламент је организовао велику хуманитарну журку у дискотеци 
,,Копакабана” на Сребрном језеру. На журки је било више од 150 људи и прикупљено је 
30000 динара од продаје улазница, што је највећа сума новца до сада коју је Ђачки 
парламент прикупио од једне акције. 

Ове године наша школа учествовала је по четврти пут у пројекту “Средњошколци 
за средњошколце”, који организује Унија средњошколаца Србије (УНСС). 20. 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. Обезбеђена су радна места у 20 
локалних предузећа а учествовало је 26 ученика. 

И ове године имали смо одличну сарадњу са Народном библиотеком “Вук 
Караџић” из Великог Градишта. Поводом Светског дана књиге, ученици наше школе и ове 
године су могли бесплатно да обнове своју чланску карту у библиотеци. 

Наставили смо и успешну сарадњу са Екосекцијом СШВГ са којом смо учествовали 
у великом броју активности.  

Такође, у току школске године одржано је неколико турнира у одбојци, баскету и 
малом фудбалу. Утакмице су игране за време великих одмора или 7. часа. 

Након великог броја седница и акција у чијој смо организацији учествовали, 
можемо рећи да је школска година иза нас била успешна. 

Извештај о раду школског педагога 
 

У оквиру области - ПЛАНИРАЊА, ПРОГРАМИРАЊА, ОРГАНИЗОВАЊА И ПРАЋЕЊА 
О-В РАДА, највећи део активности је остварен током јуна и августа и то при коначној 
изради годишњег Плана и програма рада школе, а у сарадњи са директором и колегама. 
Праћење реализације је остварено кроз посету извесног броја часова. Такође је урађена 
анализа успеха и дисциплине  на класификационим периодима. 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. 
  У оквиру области САРАДЊЕ СА НАСТАВНИЦИМА 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. Заједно са 
одељењским старешинама и појединим члановима Тима за заштиту од насиља остварен 
је велики број активности где се указала потреба за васпитним деловањем. 
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Педагог је активно  учествовао у помоћи наставницима за полагање испита за 
лиценцу и био члан комисије за проверу савладаности програма. 
 

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. 
Такође, у сарадњи са Центром за социјални рад  Општина Велико Градиште и Голубац, 
Заводом за статистику Смедерево, Домом Здравља Велико Градиште, Полицијом, 
општинском управом општине Велико Градиште, Црвеним крстом, Градском 
библиотеком, Културним центром, Истраживачком станицом Петница и Уникредит 
банком успешно је сарађивано током целе школске године што је забележено на сајту 
наше школе. 
 

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. Вођени су 
индивидуални разговори, заједнички разговори са родитељима, директором и 
одељењским старешином, као и предметним наставницима, где су се заједнички 
планирале мере и кораци за појачан васпитни рад . Честа сарадња са родитељима је 
била заједно са Тимом за заштиту ученика од насиља, 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 ОРГАНИМ ШКОЛЕ, сарадња са стручним институцијама, друштвеном 
средином и сарадња са директором су такође области на којима је педагог у протеклој 
години радио. 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. Педагог је 
члан Школског одбора те је био активан и заступао мишљења својих колега 
присуствујући седницама које су одржане у овој години. 
 



                                        

стр. 123 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Педагог је водио Дневник рада, евиденцију о сарадњи са ученицима, 
наставницима и родитељима.  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. 
Ове школске године педагог је учествовао у реализацији два пројекта.  

    „Подстицање демократске културе у школама“ 

Пројекат је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
сарадњи са Саветом Европе и Европском унијом. Пројекат укључује 20 основних, 
средњих, као и школе које образују децу и ученике са сметњама у развоју из свих крајева 
Србије, а које су се обавезале да измене своју наставну праксу, унапреде примену 
антидискриминаторних принципа заснованих на нашим националним стандардима, али 
и моделима Савета Европе. Пројекат „ Подстицање демократске културе“ реализује се у 
оквиру ширег програма Европске уније и Савета Европе, а један од примарних циљева је 
упознавање школа и других главних партнера на пројекту са моделом компетенција за 
демократску културу који је развио Савет Европе (шири извештај у делу о пројектима). 

У оквиру пројекта "Пет до дванаест! Док не буде касно", 14.3.2018. у Гимназији у 
Великој Плани организоване су две обуке. Тренинг за професоре и тренинг за ученике. 
Циљ пројекта је формирање 10 тимова за подршку деци и младима из породица у којима 
је присутно породично насиље. Обуку су држале Биљана Лајовић - психолог, саветница за 
борбу против насиља у Министарству просвете и Смиља Синђелић - психолог. Пројекат 
спроводи Удружење "Свет речи" уз подршку Екуменске иницијативе жена, а Средња 
школа из Великог Градишта је учесник пројекта. Учесници из наше школе били су 
ученици Дајана Крсмановић и Вук Стефановић, професор Вера Стокић и Александра 
Димитријевић, педагог.  

У оквиру пројекта „Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“ 28.03. у 
Техничкoj школи у Великој Плани, организован је тренинг за ученике - вршњачке 
едукаторе и професоре - менторе. Циљ пројекта је информисање, едуковање и подизање 
свести деце и младих, наставника, родитеља и шире локалне заједнице о проблему 
дигиталног насиља, њихово мотивисање на преузимање активне улоге у својој околини 
кроз подстицање акција креативног деловања које доприносе елиминацији овог 
проблема. Тренинг је одржала Ана Мирковић из Института за дигиталне комуникације. 
Пројекат спроводи Удружење „Свет речи“ из Велике Плане уз подршку Теленор 
Фондације. Вршњачки едукатори Средње школе у овом пројекту су ученице друге године 
Тијана Животић и Катарина Милошевић и ученице треће године Ивана Даутбашић и 
Катарина Илић. Ментор вршњачким едукаторима је професорка Велина Стојковић. 

Извештај о стручном усавршавању наставног и ненаставног кадра 
 

  Запослени у нашој школи сваке године процењују свој рад користећи неколико 
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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.  

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 2017/2018 години већ у августу  2017. године 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 

http://www.skola.rs/
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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, 
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 
је анализа одређених облика СУ као и дисеминација на стручним већима и наставничким 
већима.  

Школа је у 2017/18 учествовала у пројекту Савета Европе у сарадњи са 
Министарставом просвете науке и технолошког развоја «Подстицање демократске 
културе у школама Србије» где је велики број професора узео активно учешће и тиме 
реализовао већину активности везаних за интерно усавршавање у установи. 

Од 23. до 25. фебруара у Средњој школи организован је семинар „Умеће 
комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и 
разговарају са нама“. Семинар су водиле Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић 
испред Тима Психокод из Београда. 16 професора наше школе успешно су завршили 
обуку чиме је Средња школа искористила средства добијена од Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја као једна од најуспешнијих школа у Србији у 2017. години. 

   

  У јулу и августу 2018. сви професори који предају у гимназији прошли су обуку за 

примену нових образовних стандарда и програма учења који ће се примењивати у првом 

разреду гимназије од септембра 2018. године. 

  У јуну 2018. сви запослени професори у школи добили су потврде о броју сати 

стручног усавршавања у претходних пет година чиме је испуњена обавеза школе 

предвиђена новим Правилником о стручном усавршавању наставника и стручних 

сарадника.  



                                        

стр. 126 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

 

             Учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање 
наставе 
  
        У циљу што квалитетнијег извођења наставе као и у виду осавремењавања 
наставе, школа је у школској 2017/2018 години учествовала у пројектима који су у великој 
мери допринели реализацији тог циља. То су следећи пројекти:  

 Пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ – Савет Европе и 

Министрство просвете, науке и технолошког развоја 

 Пројекат „5 до 12“ – удружење грађана „Свет речи“ Велика Плана 

 Пројекат „Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“ - Удружење „Свет 

речи“ из Велике Плане уз подршку Теленор Фондације 

 Пројекат „Интеркултура“ – АФС 

ПРОЈЕКАТ „ПОДСТИЦАЊЕ ДЕМОКРАТСКЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛАМА“ 

Пројекат представља двогодишњу активност коју суфинансирају Европска унија и 
Савет Европе, а подржава Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије. 
Циљ пројекта је повећање квалитета образовања путем подстицања демократске културе 
у формалном систему образовања.  За пројекат су се пријавиле  62 школе, а а изабрано је 
20 што је још један успех за нашу школу. Пројекат укључује 20 основних, средњих, као и 
школе које образују  децу и ученике са сметњама у развоју из свих крајева Србије, а које 
су се обавезале да измене своју наставну праксу, унапреде примену 
антидискриминаторних принципа заснованих на  нашим националним стандардима, али 
и моделима Савета Европе. 

Пројекат „ Подстицање демократске културе“ реализује се у оквиру ширег 
програма Европске уније и Савета Европе, а један од примарних циљева  је упознавање  
школа и других главних партнера на пројекту са моделом компетенција за демократску 
културу који је развио Савет Европе. 

У среду 04.10.2017. у Средњој школи у Великом Градишту одржан је први састанак 
тима за пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ коме је присуствовала 
Жаклина Веселиновић, локални координатор овог пројекта и заменица директора у 
Центру за  образовне политике, Београд. 

 

 
Представници Средње школе, Зоран Ташић, Александра Димитријевић, Наташа 

Стевић и Горан Мишић присуствовали су конференцији поводом пројекта „Подстицање 
демократске културе у школама“ која је одржана у хотелу Метропол у Београду 17. 
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новембра у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 
сарадњи са Саветом Европе и Европском унијом. 

Учесници конференције разговарали су  о развоју демократије и људских права у 
школама те су том приликом поделили најбоља искуства у процесу инклузивног 
образовања, као и  моделе како да укључе децу у наставу и ваннаставне активности. 

На конференцији су такође разматрани начини за увођење 
антидискриминаторних мера као и оснаживање капацитета школа за отклањање 
предрасуда, дискриминаторског понашања према рањивим групама. 

                             
 
Од 1. до 3. децембра на Златибору одржана је прва радионица Peer Learning у 

оквиру пројекта Савета Европе „Подстицање демократске културе у школама“. 
Учествовало је пет представника Средње школе из Великог Градишта која је учесник 
пројекта као пилот школа, директор Зоран Ташић, координатор пројекта Велина 
Стојковић и чланови пројектног тима Биљана Лукић, Александра Димитријевић и Сања 
Стефановић. У току радионице, школе су упознате са компетенцијама за демократско 
друштво Савета Европе, повезаношћу са националним законодавством и стратешким 
оквиром, као и ресурсима Савета Европе. Испланиран је Дан демократске школе и 
финализиран је акциони план за даљу реализацију пројекта. 

    
 

Међународни дан људских права 
11.12.2017. у нашој школи обележен је Међународни дан људских права. У 

организацији Ђачког парламента за ученике треће и четврте године организовано је 
предавање које је одржао професор Миљан Вељковић на тему људских права као и 
радионица коју је одржала професорка Велина Стојковић. Обележавање међународног 
дана људских права представља једну од активности пројекта „ Подстицање демократске 
културе у школама“.  Активности је присуствовало 24 ученика, а циљ је био подићи свест 
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о људским правима, узроцима који воде угрожавању тих права као и начинима  да се у 
свакодневним ситуацијама поштују права свих људи.  

 
 

Резултати наградног конкурса за израду кратког филма 
Поводом пројекта ЕУ "Подстицање демократске културе у школама", Средња 

школа у Великом Градишту расписала је наградни конкурс за ученике школе за израду 
кратког филма на следеће теме: 
1. Упознајте  Милоја Васића - једног од 100 најзнаменитијих Срба 
2. Пут од свађе до помирења  
3. Моја школа - школа отворена за различитости 

Конкурс је био отворен од 25. децембра 2017. до 25. јануара 2018, а сви проспели 
филмови доступни су на званичној Facebook страници Средња школе, као и на званичном 
Youtube каналу наше школе. 

Након жирирања и прегледа "лајкова" жири састављен од професора и ученика 
наше школе  донео је следећу одлуку: 

Прву награду освојио је филм ученика IV1 Теодоре Богичић, Ђорђа Петровића и 
Николе Јовића на тему „Упознајте Милоја Васића - једног од 100 најзнаменитијих Срба“. 

Другу награду освојио је филм ученика II2 Ивана Живковића, Лазара Милијића и 
Матеје Адамовића на тему „Пут од свађе до помирења“. 

Трећу награду освојио је филм ученика  I разреда Марије Тадић, Александре 
Панћике и Андрее Николић на тему „Моја школа - школа отворена за различитости“. 
Честитамо ауторима награђених филмова, а уједно се  захваљујемо и свим осталим 
учесницима.  

Званично проглашење победника и додела награда ће бити организовано 11. маја 
2018. године у оквиру Дана демократске културе, када ће бити и званична пројекција 
награђених филмова. 

 

Дан демократске културе 

У Средњој школи у Великом Градишту 11. маја одржан је Дан демократске културе 
у оквиру имплентације пројекта ,,Подстицање демократске културе у школама’’ подржан 
од  Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и 
Европском унијом. Пројекат укључује 20 основних и средњих школе из Србије које су се 
обавезале да измене своју наставну праксу, унапреде примену антидискриминаторних 
принципа  заснованих  на  нашим националним стандардима, али и моделима Савета 
Европе. Наша школа је одабрала да ради на побољшању три компетенције: отвореност 
према културној разноврсности, решавање сукоба и грађански дух.  



                                        

стр. 129 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Наши запослени и ученици припремили су: Собу знаменитих Градиштанаца, 
изложбу „Очување дивљег живота – предуслов за демократију“, радионицу са 
родитељима „Медијација у нашој школи“. Додељене су награде ученицима за најбоље 
кратке филмове. Удружење жена из Тополовника припремило је изложбу радова и 
правиле су традиционална влашка јела у сарадњи са нашим ученицима смер кувар. 

Нашу школу тог дана посетила су деца из предшкоске установе „Мајски цвет“ и 
основне школе из Великог Градишта, представници Савета Европе, као и представници 
установа из града и школа из окружења. 

Општи утисак је да је Дан демократске културе одлично организован и да је у 
потпуности испуно свој циљ. 

Детаљан извештај можете погледати на 
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odrzan_dan_demokratije_u_srednjoj_skoli_u_
velikom_gradistu_18513144950 

     

        
 

Дан демократије – соба знаменитих Градиштанаца 
У оквиру обележавања Дана демократије у Средњој школи у Великом Градишту 

11. маја у кабинету историје направљена је изложба о познатим Градиштанцима. Наши 
ученици су упознали грађанство, а пре свега ученике Средње школе, Основне школе и 
Предшколске установе „Мајски цвет“ из Великог Градишта са ликом и делом 
најзнаменитијих особа из Великог Градишта. Представљени су Милоје Васић, Милан 
Бесарабић, Жанка Стокић, Милица Јанковић, Марија Михајловић, Властимир Павловић 
Царевац, Павле и Ђорђе Ђорђевић и Слободан Ковач. Сви присутни су пуно тога сазнали 
о животу и делу ових познатих људи који су или рођени или су део свог живота провели у 
Великом Градишту.   

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odrzan_dan_demokratije_u_srednjoj_skoli_u_velikom_gradistu_18513144950
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/odrzan_dan_demokratije_u_srednjoj_skoli_u_velikom_gradistu_18513144950
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Дан демократије – изложба Удружења жена из Тополовника 
О оквиру обележавања Дана демократије 11. маја, кабинет физике наше школе био је 
претворен у својеврстан музеј. Чланице Удружења жена „Тополовчанке“ направиле су 
изложбу традиционалне српске и влашке народне ношње, као и предмета који су се 
некад користили у свакодневном животу. Такође су, заједно са ученицима наше школе 
смер кувар, спремали традиционална влашка јела. Ученици Средње школе и Основне 
школе, као и полазници Предшколске установе „Мајски цвет“ са великим интересовањем 
су обилазили ову заиста оригиналну поставку. Захваљујемо се Удружењу жена из 
Тополовника на помоћи у организацији Дана демократије у нашој школи. 
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Дан демократије у учионици биологије 
Дан демократије који је одржан у нашој школи 11. маја обележен је и у учионици 

за наставу биологије. Желели смо да у грађанској свести додатно подстакнемо, 
проширимо и продубимо потребу за очувањем изузетног природног наслеђа које 
поседујемо у овим крајевима, на ободу Ђердапа, највећег националног парка у Европи, 
оличеног пре свега у великом биодиверзитету. Ученици првог и другог разреда су 
упознали грађанство са законом заштићеним врстама животиња (сисара, птица, 
гмизаваца, водоземаца, риба, мекушаца, подгрупа зглавкара и др.), и дивљим, 
коровским биљкама, које су суштински корисне, свака на свој начин (медоносне, 
природни пестициди, јестиве, лековите, станиште законом заштићених животиња, извор 
кисеоника и органске материје и друго). Неколико десетина ученика створило је сајамску 
атмосферу, а посебно задовољство је било посматрати како старији ученици, кроз игру, 
питалице и ведар разговор, поучавају предшколце и ученике ниже основне школе о 
значају очувања разноврсности живог света.   

   
 

Тим вршњачких медијатора 
Након обуке у оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама у 

Србији" наша школа оформила је Тим вршњачких медијатора. Заједно са професорима 
Наташом Т.Стевић, Биљаном Лукић и педагогом Александром Димитријевић, ученици су 
радили на развијању вештина неопходних за медијацију и стицању знања о том процесу. 
11.5.2018. у оквиру Дана демократије у нашој школи, представили су родитељима и 
наставницима свој Тим и умеће у једној од радионица. 
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Додела награда за најбољи кратки филм 
На крају дана демократије приказани су најбољи филмови на конкурсу за кратки 

филм и додељенњ награде. Сви награђени су добили статуе за освојено место и мајице и 
пригодне поклоне (флеш меморије, књиге...)  

   
 

Од 24. до 27. маја у Суботици одржана је друга радионица Peer Learning у оквиру 
пројекта Савета Европе „Подстицање демократске културе у школама“. Учествовало је 
пет представника пројектног тима Средње школе из Великог Градишта-координатор 
пројекта Велина Стојковић, Александра Димитријевић, педагог и професори Наташа 
С.Стевић, НаташаТ.Стевић, Горан Мишић. Представљени су примери добре праксе, као и 
многобројне активности школа, планиране акционим плановима.  Координатор Велина 
Стојковић била је учесник панел дискусије где је из угла наставника сагледала 
демократске компетенције и представила новине у Примени стандарда квалитета рада у 
установи.Поред успешног рада, посећене су знаменитости града и околине. Други peer 
learning финализиран је акционим  планом за даљу реализацију пројекта. 
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ПРОЈЕКАТ „ПЕТ ДО ДВАНАЕСТ“ 

У оквиру пројекта "Пет до дванаест! Док не буде касно", 14.3.2018. у Гимназији у 
Великој Плани организоване су две обуке. Тренинг за професоре и тренинг за уценике. 
Циљ пројекта је формирање 10 тимова за подршку деци и младима из породица у којима 
је присутно породично насиље. 

Обуку су држале Биљана Лајовић - психолог, саветница за борбу против насиља у 
Министарству просвете и Смиља Синђелић - психолог. Пројекат спроводи Удружење 
"Свет речи" уз подршку Екуменске иницијативе жена, а Средња школа из Великог 
Градишта је учесник пројекта. Учесници из наше школе били су ученици Дајана 
Крсмановић и Вук Стефановић, професор Вера Стокић и Александра Димитријевић, 
педагог. 

У оквиру пројекта „Пет до дванаест! Док не буде касно“ у петак 11. маја у Средњој 
школи у Великом Градишту организована је трибина о повезаности породичног и 
вршњачког насиља. На трибини су говорили директор школе Зоран Ташић, педагог 
Александра Димитријевић, професори Вера Стокић и Велина Стојковић које су као 
наставници/ментори укључене у овај пројекат и Јелена Златкова – аутор и координатор 
пројекта. У завршном делу, учесници су имали прилику да погледају монодраму „Данас 
сам добила цвеће“ у извођењу Миљане Миловић. На самом крају трибине, волонтер 
удружења „Свет речи“, Андрија Пантић говорио је о утицају породичног насиља на живот 
детета.  

  Средња школа из Великог Градишта и Удружење грађана „Свет речи“ из Велике 

Плане су дугогодишњи партнери. Сарадња је започета 2005. године на пројекту 

превенције трговине људима. 
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Дана 15. и 18. јуна 2018. у Голупцу и Великом Градишту ученици првог и другог 
разреда гимназије, заједно са вршњачким едукаторима, спровели су акцију дељења 
балона и флајера људима који су посетили ова два града у време њиховог пијачног дана. 
Акција је имала за циљ освешћивање јавности о присутности насиља и апел на 
нетрпљење и пријављивање,  јер као и што пројекат поручује: "Пет до дванаест! Док не 
буде касно!". 

 
 

ПРОЈЕКАТ  „ВРШЊАЧКОМ ЕДУКАЦИЈОМ ПРОТИВ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА“ 

У оквиру пројекта „Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“ 
28.03.2018. у  ПРОМЕК радионици Техничке школе у Великој Плани, организован је 
тренинг  за ученике – вршњачке едукаторе и професоре - менторе  у реализацији 
вршњачке едукације у 9 општина обухваћених пројектом: Велика Плана, Смедеревска 
Паланка, Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Деспотовац, Јагодина, Београд 
(Вождовац) и Лапово. Циљ пројекта је информисање, едуковање и подизање свести 
деце и младих, наставника, родитеља и шире локалне заједнице о проблему 
дигиталног насиља, њихово мотивисање на преузимање активне улоге у својој околини 
кроз подстицање акција креативног деловања које доприносе елиминацији овог 
проблема. Тренинг је одржала Ана Мирковић из Института за дигиталне комуникације. 
Пројекат спроводи Удружење „Свет речи“ из Велике Плане уз подршку Теленор 
Фондације. Вршњачки едукатори Средње школе у овом пројекту су ученице друге 
године Тијана Животић и Катарина Милошевић и ученице треће године Ивана 
Даутбашић и  Катарина Илић. Ментор вршњачким едукаторима је професорка Велина 
Стојковић.  
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ПРОГРАМ РАЗМЕНЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА АФС - ИНТЕРКУЛТУРА СРБИЈА 

Недеља интеркултуралног дијалога 
Од 26-29. септембра 2017. године у Средњој школи  у Великом Градишту 

обележена је Недеља интеркултуралног дијалога у оквиру које су одржане бројне 
активности. Професорке страних језика обележиле су  Светски дан језика, 26. септембар, 
кроз различите радионице везане за сличности и разлике  које постоје међу народима 
различитог говорног подручја, за њихове обичаје, животне навике, културу, традицију, 
историју, уметност,  свакодневни живот, живот младих, толеранцију, као и  вредности и 
принципе мултикултуралности и  мултиетичности.  

Такође, приређена је и изложба фоторгафија досадашњих ученика који су 
боравили у нашој школи од 2014 до 2017. године у оквиру међунарoдне размене ученика 
АФС Интеркултура, Србија. 

Анђела Милорадовић, ученица  3-2 одељења гимназије, одржала је презентацију 
у оквиру које је говорила о свом и искуству своје породице у програму размене. Наиме, 
ова породица је два пута  примила ученике на размени, најпре из Русије, а затим и из 
Америке. Осим тога, Анђела је део школског ртаспуста провела у Немачкој  на 
међународном кампу, тако да је присутним ученицима и професорима на веома 
оригиналан и занимљив начин  поделила своја искуства са тог путовања. 

Фотографије, као и радови ученика везани за обележаванје Дана 
интеркултуралног дијалога изложени су у холу школе. 
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У оквиру међународног програма размене средњошколаца АФС - Интеркултура 
Србија, у нашој школи су у периоду од 10. до 17. марта боравили Фју Ронгрој са Тајланда 
и Исак Израел Санабриа из Парагваја. Ови ученици су у Србији у овиру истог програма од 
септембра 2017. године и смештени су у породицама  домаћинима у Новом Саду, 
односно Врбасу где похађају школу. 

Осим што су се дружили са својим вршњацима, похађали часове у нашој школи, 
ишли на спортске утакмице и тренинге, Фју и Исак Израел су, захваљујући својим 
љубазним домаћинима, породици Васић и породици Младеновић обишли и Голубачку 
тврђаву и Сребрно језеро. 

Такође, уз помоћ својих домаћима припремили су и презентације о својим 
земљама за ученике и професоре наше школе, тако да смо научили нешто ново о овим 
лепим и далеким зељама, Тајланду и Парагвају, њиховим егзотичним културама, богатој 
историји, традицији, језику, гастрономији, уметности... 

Фју и Исак Израел остају у Србији до јула 2018, а верујемо да ће до тада бар још 
једном доћи у Велико Градиште. 

   
 

 

 

 

 

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 600 м2, што укупно чини око 3100м2. 

Школа има велики број специјализованих учионица. 
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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 процесa. 

Педагошки колегијум 
 
  Педагошки колегијум у школској 2017/2018 години чинили су: 
директор Зоран Ташић, стручни сарадник Александра Димитријевић и координатори 
следећих органа: 
- веће професора српског и страних језика Милена Дрндаревић  
- веће професора природних наука Бојана Живковић 
- веће професора енглеског језика Сандра Величковић 
- 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, 
Велина Стојковић, Ана Илић, Горан Мишић и Биљана Лукић. 
  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. 

 
Седница одржана 04.10.2017. 
Дневни ред: 

1. Конституисање Педагошког колегијума 

2. Безбедност ученика и запослених у школи 

3. Планови наставника, испуњавање обавеза 

4. Анализа рада новог издвојеног одељења у Голупцу 

5. Нови Закон о основама система образовања и васпитања 

6. Ваннаставне активности 

7. Разно 

 



                                        

стр. 138 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

Седница одржана 14.12.2017. 

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. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају да 

се насиље деси 

5. Информисање о раду стручних већа, тимова, актива (председници, 

координатори). Формирање нових тимова. Предлози за измену састава постојећих 

тимова. 

6. Пројекат „Подстицање демократске културе у школама“ 

7. План уписа за 2018/2019 школску годину и промовисање школе 

8. Стручно усавршавање 

9. Организација прославе школске славе 

10. Разно 

 

Седница одржана 26.04.2018. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и изостанака после трећег класификационог периода 

2. Рад стручних већа, тимова, актива (председници, координатори) 

3. ПИСА тестирање 

4. Пројекти „Подстицање демократске културе у школама“ и „Ревизија стандарда и 

показатеља квалитета рада школе“ 

5. Стручно усавршавање 

6. Промоција школе 

7. Прослава јубилеја школе 

8. Разно 

 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 
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  Школски одбор је одржао 8 седница. Разматрана су следећа питања: 
 
08.09.2017. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање извештаја о раду школе за  школску 2016/17 

3. Усвајање извештаја директора за школску 2016/17 

4. Усвајање год.плана рада за школску 2017/18 

5. Давање сагласности  на предлог  Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању 

6. Текућа питања 

 

31.10.2017. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење Листе категорија регистратурског материјала са роком чувања  

3. Покретање иницијативе за промену назива Средње школе у Великом Градишту у  

Средња школа „Милоје Васић“ 

4. Усвајање Извештаја са матурске екскурзије 

5. Измена Плана јавних набавки –матурска екскурзија за школску 2017/18 

6. Текућа питања 

 
13.12.2017. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Доношење одлуке   о  промени  назива Средње школе у Великом Градишту у  

Средња школа „Милоје Васић“ 

3. Упознавање са записником  Просветног инспектора  

4. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите  као и реаговања у случају 

када се насиље деси  

5. Доношење одлуке о формирању Комисије за попис основних средстава и друге 

нефинансијске имовине 

6.  Текућа питања 

 
19.02.2018. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 



                                        

стр. 140 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

2. Доношење Статута Средње школе  

3. Доношење Анекса школског програма  

4. Усвајање извештаја директора за календарску 2017.годину 

5. Усвајање финансијског извештаја за 2017.годину 

6.   Доношење финансијског плана за 2018 

7. Усвајање Плана јавних набавки за 2018.годину 

8. Усвајање извештаја о попису имовине и средстава за 2017.годину 

9.  Текућа питања  
 

04.04.2018. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање правилника : 

Пословника о раду савета родитеља, Пословника о раду Школског одбора, 
Правила понашања у школи, Правилника о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених, Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности 
ученика, Правилника о организацији рада школе, Правилника о канцеларијском и 
архивском пословању, Правилника о заштити од пожара, Правилника о 
похваљивању, Пословника о раду ученичког парламента, Правилника о поступку 
стицања и расподеле сопствених средстава, Правилника о систематизацији радних 
места 

3. Именовање чланова Актива ШРП-а  

4. Доношење одлуке о висини цене закупа простора за рекламу на школском сајту 

5. Текућа питања 

 
14.06.2018. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Упознавање Ш.о са Записником просветног инспектора   

3. Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

за време боравка у установи 

4. Усвајање измена Финансијског плана школе за 2018.годину 

5. Текућа питања 

 
29.06.2018. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Конституисање Школског одбора 
2. Избор председника и заменика председника Школског одбора 
3. Усвајање записника са претходне седнице 
4. Усвајање новог Школског програма 
5. Текућа питања 
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03.08.2018. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претхопдне седнице 
2. Именовање чланова комисије за технолошке вишкове 
3. Разно 

 

 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. 
У овом делу није приказан конкретизован рад директора, јер је он приказан у Извештају 
директора за школску 2017/2018 годину. 
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 

Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

Организовање и вођење Наставничког већа 
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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  

Индивидуални разговори са  ученицима 

Организација и учешће 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 се налази 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 
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Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе, 

Обавља све административне послове у оквиру кадровских послова, 

Припрема и спроводи поступак јавних набавки 

Припрема план пописа 

Припрема извештаје о јавним набавкама 

Остали послови по налогу директора Школе 

 

 Савет родитеља у школској 2017/18. години 
  Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 
одељења. 
  Савет родитеља се састао пет пута и разматрао питања из своје надлежности. 
08.09.2017. 

1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника 
2. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2016/17 школску 

годину 
3. Разматрање Извештаја директора за школску 2016/17 годину 
4. Разматрање Годишњег плана за школску 2017/18 годину 
5. Осигурање ученика 
6. Текућа питања 

 
23.11.2017. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице.  
2. Усвајање извештаја са матурске  екскурзије  у школској 2017/18 години 
3. Давање сагласности на програм матурске екскурзије 2018/19 
4. Давање сагласности на промену имена школе 
5. Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите  као и реаговања у случају 

када се насиље деси  
6. Упознавање са записником Просветног инспектора број 614-9/2017-08 од 

09.11.2017.године 
7. Текућа питања 

 
07.12. 2017.   

1. Усвајање Записника са претходне седнице.  
2. Избор два преставника родитеља  Средње школе у Великом Градишту за 

Општински савет родитеља 
3. Одређивање висине надокнаде за наставнике који воде ученике на  матурску 

екскурзију 2018/19 
4. Извештај о успеху и владању ученика после првог класификационог периода 
5. Текућа питања 

 
06.03.2018. 
 1. Усвајање записника са претходне седнице 
 2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта  
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 3. Именовање члана Савета родитеља у актив за развојно планирање 
 4. Именовање члана Света родитеља у Тим за самовредновање 
 5. Давање мишљења о стицању звања самостални педагошки саветник за Велину 
Стојковић 
 6. Предлог три члана Савета родитеља за нове чланове Школског одбора 
 7. Текућа питања 
 
27.06.2018. 
 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 
3. Сагласност на списак уџбеника за школску 2018/2019 годину 
4. Текућа питања 

 

            Извештај са матурске екскурзије 
 На основу годишњег плана за школску 2017/2018. годину и Правилника о 
извођењу екскурзије Средње школе у Великом Градишту, а на основу наставног плана и 
програма од 11.09. до 16.09.2017. реализована је матурска екскурзија ученика Средње 
школе у Великом Градишту у организацији туристичке агенције „Аррива“ из Пожаревца.  

На пут је кренуло 87 ученика завршних разреда, 5 одељенских старешина (Биљана 
Лукић, Милош Петровић, Велина Стојковић, Снежана Рашић и Горан Мишић), стручни 
вођа пута Зоран Ташић, лекар Виолета Недић, два представника туристичке агенције 
„Аррива“ и четири возача. 

Путовање је започело 11.09.2017. скупом ученика испред школе у 03:15 и 
поласком у 03:30 после обављене полицијске контроле аутобуса и возача. Уз једну паузу, 
на гранични прелаз са Мађарском стигли смо око 11:30. После граничних формалности, 
настављено је путовање кроз Мађарску и Словачку до Прага, главног града Чешке 
републике. У Праг смо стигли у 21:30 са више од два сата кашњења због саобраћајне 
несреће у Мађарској и застоја због радова на путу у Чешкој. После вечере, сместили смо 
се у хотел „Olimpik“ са 4* у трокреветне и четворокреветне собе.  

Другог дана, 12.09. после доручка, кренули смо у 09:00 у обилазак Прага са два 
локална водича. Обишли смо старо градско језгро Прага, астрономски сат Орлој, 
Старомесни трг, Карлов универзитет. Од 13:00 до 17:30 ученици су имали слободно 
време за индивидуално разгледање града, ручак и куповину. По повратку у хотел и 
вечере, отишли смо у 22:00 у дискотеку „P.M.“ где смо остали до 01:00.  

Трећег дана 13.09. после доручка у 09:00 кренули смо у Карлове Вари, 
најпознатију бању средње Европе. После паузе код фабрике пива „Крушевице“, у 
Карлове Вари стигли смо у 12:00. У пратњи локалних водича на српском језику обишли 
смо бању. Ученици су имали слободно време од 14:00 до 16:00. У Праг смо се вратили 
око 18:30. После вечере и одгледане четвртфиналне утакмице на европском првенству у 
кошарци, у дискотеку „Misch Masch“ отишли смо у 22:30 где смо остали до 02:00 

Четвртог дана 14.09. после доручка у 10:00 отишли смо у други део разгледања 
Прага. Обишли смо Краљев дворац, Председничку палату, Златну улицу, Катедралу 
Св.Вита и Карлов мост. Обилазак са локалним водичима је трајао до 14:00. Ученици су 
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после тога имали слободно време до 18:00. После вечере, отишли смо у дискотеку „P.M.“ 
где смо остали до 01:00. 

Петог дана 15.09. после доручка у 09:00 кренули смо у Дрезден, град у Немачкој. 
Град смо обишли од 11:30 до 14:00 у пратњи два локална водича. После тога, ученици су 
имали слободно време до 17:00 када смо кренули ка Прагу. У хотел смо стигли у 19:30. 
После вечере ученици су се спаковали за полазак. 

Шестог дана 16.09. до 07:00 ученици су изашли из хотелских соба. После доручка и 
у потпуности враћеног депозита од 20 евра по ученику које смо оставили при доласку у 
хотел у 08:00 смо кренули према Србији. У Велико Градиште смо стигли око поноћи. Сви 
ученици су испраћени и тиме је матурска екскурзија завршена. 

Свих дана у хотелима били су обезбеђени врло обилни и разноврсни доручак и 
вечера по принципу шведског стола.  

Туристичка агенција „Аррива“ је изузетно добро обавила свој део посла везан за 
организацију целокупног путовања. Обезбедила је два нова аутобуса и возаче који су 
врло савесно, сигурно и професионално возили прилагођеном брзином уз благовремено 
прављење пауза на адекватним местима. За ученике је обезбеђен забавни садржај 
(музика, филмови), како би путовање лакше поднели. 

Све одељенске старешине, вођа пута и представници туристичке агенције су све 
време сарађивали и у ходу се договарали о свим детаљима екскурзије, при томе 
показујући висок степен професионалности и одговорности. 

Лекар, који је пошао са ученицима, благовремено и адекватно је реаговао на сва 
обраћања ученика и професора. 

Локални водичи, које је обезбедила туристичка агенција изузетно добро су 
обавили свој део посла. Уз оригиналне и занимљиве приче о историји, архитектури, 
географији, ботаници, књижевности, маестрално су водили ученике и професоре кроз 
Чешку и Немачку.  

У повратку са екскурзије урадили смо евалуацију екскурзије од стране свих 
ученика тако што је свако дао оцену од 1 до 5 и кратак коментар (позитиван или 
негативан). Просечна оцена је 4,91. 

По повратку са екскурзије, у уторак 19.09. директор је јавно похвалио све ученике 
за изузетно владање и примерно понашање на матурској екскурзији. 

Ученици и професори су по повратку исказали велико задовољство реализованом 
екскурзијом. Сви сегменти организације и понашање свих актера екскурзије били су на 
највишем могућем нивоу и сви образовни и васпитни циљеви су у потпуности 
реализовани. 
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Остала дешавања у школи 
 

ОТВАРАЊЕ ОДЕЉЕЊА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА У ГОЛУПЦУ 

У понедељак 04.09.2017. свечано је отворено ново одељење Средње школе из 
Великог Градишта у Голупцу. 

По први пут у својој историји Средња школа отворила је одељење ван свог 
седишта, а такође по први пут општина  Голубац је добила одељење средње школе. Од 
ове школске године ученици из Голупца неће више морати да путују, већ ће похађати 
гимназију општег типа у свом граду. 

Свечаном отварању присуствовали су: помоћник министра просвете за средње 
образовање и образовање одраслих Александар Пајић, представници Министарства 
Марија Крнета и Драган Маринчић, председник општине Голубац  др. Небојша Мијовић, 
потпредседник Народне скупштине Републике Србије Верољуб Арсић, начелник 
Браничевског региона Александар Ђокић, начелник Школске управе Пожаревац Велиша 
Јоксимовић, представници локалних самоуправа општина Голубац и Велико Градиште и 
велики број професора, ученика, родитеља и грађана Голупца. 
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Окупљенима су се обратили директор Средње школе Зоран Ташић, преседник 
општине Голубац др. Небојша Мијовић и помоћник министра просвете Александар 
Пајић, који су потом свечаним пресецањем црвене траке и званично отворили одељење 
у Голупцу.  

Сви присутни изразили су велико задовољство постигнутим и пожелели да су да 
се овај успех не заустави на овој генерацији, него да и наредних година уписујемо бар по 
једно одељење на добробит свих - ученика, родитеља, Средње школе из Великог 
Градишта и општине Голубац. 
 

     
      Директор Средње школе Зоран Ташић                  Помоћник Министра просвете  

             Др Александар Пајић 
 

      
 

МАТУРСКО ВЕЧЕ 

 У петак 15. јуна ученици завршних разреда Средње школе из Великог Градишта са 
својим професорима прославили су матурско вече.  

После окупљања и фотографисања испред школе, матуранти су кренули у 
„Матурску шетњу“ кроз главну улицу праћени бројним друговима, рођацима и 
пријатељима на опште одушевљење окупљених грађана. Велико Градиште је те вечери 
било пуно младости, лепоте и радости.  
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Славље је до касно у ноћ настављено у ресторану Ледерата. 

           

   

 
 

Прослава Светог Саве 

27. јануара 2018. године Средња школа из Великог Градишта прославила је своју 
славу Светог Саву. На почетку смо чули Светосавску химну у заједничком извођењу 
ученика основне и ученика Средње школе из Великог Градишта. Затим се приступило 
резању славског колача. Потом је директор школе, Зоран Ташић, у свом говору подсетио 
све присутне на активности и резултате у претходној години, која је била веома успешна. 
Том приликом, директор је ставио акценат на успехе ученика на такмичењима, освојена 
прва места на државним такмичењима ученика Николе Кнежевића и Растка Јокића, друго 
место Немање Милошевића, прво место наших одбојкаша и друго место фудбалера као и 
друго место на Балканијади Тијане Стојиљковић. Потом је поменуо учешће школе у 
пројекту „Сарадњом до знања“ у организацији Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја као и учешће школе у пројекту „Подизање демократске културе у 
школама“ у организацији Савета Европе. Подсетио је присутне и на отварање издвојеног 
одељења гимназије Средње школе у Голупцу. Затим је најавио планове за нареду годину 
– промену имена школе, отварање новог образовног профила посластичар и улазак 
школе у систем дуалног образовања.  
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У наставку програма, Светосавску беседу читао је матурант Владимир Ђорђевић, затим су 
приказани најбољи кратки филмови ученика рађени на тему Милоја Васића, а потом су 
ученици наше школе извели представу у режији професора Ненада Михајловића. По 
завршетку представе, дружење је настављено у холу школе уз пригодан коктел.  

           

                             

 

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ 

06.12. представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
посетили су у Голупцу  издвојено гимназијско одељење Средње школе из Великог 
Градишта. Делегацију су чинили гдин. Младен Шарчевић, министар просвете, Ана 
Ланговић Милићевић, државни секретар, Весна Недељковић, помоћница министра за 
предшколско и основно образовање, Марко Попадић, шеф кабинета министра и Тања 
Крстонијевић, саветница министра за медије. Посети су присуствовали  др Небојша 
Мијовић, председник општине Голубац, Велиша Јоксимовић, начелник Школске управе 
Пожаревац, директор Средње школе, Зоран Ташић, професори и ученици Средње школе 
издвојеног одељења у Голупцу. Министар је похвалио организацију рада у одељењу 
средње школе које је образовано у складу са стратегијом повећања ученика обухваћених 
гимназијским образовањем дефинисаном у Стратегији развоја до 2020. године и најавио 
даљу подршку Министарства.   
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КАРАВАН “ДУХ МЛАДОСТИ“ 

У спортској хали у Великом Градишту, у недељу 17. септембра, одржан је Караван 
“Дух младости“. Караван се одржава у оквиру пројекта који има за циљ  промовисање 
Националног модела дуалног и предузетничког образовања  и едукацију о значају 
дуалног образовања за Србију.  Организатор је “Spirit of youth“, под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз подршку општине Велико 
Градиште. 

У склопу манифестације одржана је панел дискусија о дуалном образовању и 
предузетништву. На дискусији су учествовали државни секретар Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Владимир Џамић, саветница министра за 
дуално образовање, Габријела Грујић, а испред Привредне коморе Србије директорка 
Сектора за едукацију, Мирјана Ковачевић. Дискусији је присуствовао директор Средње 
школе Велико Градиште са својим сарадницима. 

Главни циљ је била промоција дуалног образовања и предузетништва. Слушаоци 
саме дискусије имали су могућност да поставе питања у вези са темом дискусије и да на 
иста добију одговоре.   
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

Средња школа из Великог Градишта организовала је акцију прикупљања 
хуманитарне помоћи за Лену Цветковић. Велики број ученика, родитеља и запослених 
школе прикључио се акцији. Ученици школе су организовали и хуманитарни концерт. 
Средњошколци су певали за Лену у Свечаној сали наше школе у суботу, 23.09.2017, 
Подржали смо ове младе људе у доброти и учествовали у борби за један људски живот! 

По завршеној акцији, Средња школа је уплатила укупно 111.400 динара на рачун 
за помоћ Лени Цветковић. 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Као и претходних година, у оквиру Дечје недеље, у петак 06.10.2017. ученици 
другог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта посетили су нашу школу. У 
Свечаној сали школе дочекали су их директор Зоран Ташић и педагог школе Александра 
Димитријевић. Директор је поздравио ученике и њихове учитељице, приказан им је 
промотивни филм о нашој школи. Затим су ученици обишли нашу школу, посетили неке 
часове, школску библиотеку... Био је то сусрет који нам је измамио осмехе. 
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ЈАВНА РАСПРАВА О БУЏЕТУ 

У понедељак 16.10.2017. године у свечаној сали општине Велико Градиште 
одржана је јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе 
општине Велико Градиште за 2018. годину. Расправи су присуствовали и матуранти 
Средње школе из Великог Градишта. 60 ученика и њихови професори грађанског 
васпитања узели су активно учешће у расправи и кроз конкретне примере упознали са 
тренутним стањем и плановима општине Велико Градиште. Ово је још један показатељ 
одличне сарадње Средње школе и општине Велико Градиште. 

     

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЕШАЧЕЊА 

У четвртак 19.10.2017. обележен је Међународни дан пешачења у коме су учешће 
узели професори и ученици. У шетњу дугу тринаест километара екипу је повела Катарина 
Јатић, проф. физиког васпитања. Ученици су успут правили бројне фотографије, на основу 
којих смо утврдили стање у животној средини у околини Сребрног језера. 
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ТЕОРИЈА ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

У циљу унапређивања наставе енглеског језика, 31.10.2017. у Свечаној сали 
Средње школе  одржано је стручно предавање за наставнике и професоре енглеског 
језика са подручја  Браничевског округа. Тема предавања је била „Теорија вишеструких 
интелигенција у настави енглеског језика“. Предавање је одржала професорка енглеског 
језика Велина Стојковић, саветник сарадник ШУ Пожаревац. Предавање је обухватало 
основне поставке теорије вишеструких интелигенција, врсте интелигенција, особине 
ученика према врстама интелигенција, технике и методе засноване на овом концепту као 
и технике оцењивања у складу са овом теоријом. Сви учесници су активно учествовали у 
раду, а Средња школа се још једном показала као добар домаћин.  

     
 

Посета Виминацијуму 

Ове године за ученике прве и друге године смера за туристичке техничаре 
организивана је посета „ Виминацијума“. Пoсeтa je реализована у складу са годишњим 
планом већа економске групе предмета. 

 На овај излет пошли смо 01.11.2017. године у 8 и 30. Аутобус туристичке агенције“ 
Arriva Litas“ чекао је испред школе. Ученици су били тачни и 43 ученика и 3 професора 
кренули су на овај излет. 

Виминацијум нам је поред стручне праксе и стручног усавршавања пружио и 
много више. Било је то једно предивно путовање у прошлост и сусрет са моћном и 
великом римском цивилизацијом „ очи у очи“. Тешко је да кроз предавања и књиге 
човек стекне потпуну слику о снази лепоти и суровости Римске империје. 
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Виминацијум (лат. Viminacium) је археолошко налазиште у близини Старог 
Костолца, 12 километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао 
до почетка VII века. Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно 
време и главни град римске провинције Горње Мезије (Moesie Superior), која је 
обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. 

Под Хадријаном стекао је статус муниципија, града са високим степеном 
аутономије који подразумева и независну градску управу. За владавине Гордијана Трећег 
постаје колонија римских грађана и добија право ковање локалног новца. У оквирима 
римске управе био је то највећи статус који један град може да досегне. Овде је 211. 
године Септимије Север прогласио царем свога сина Каракалу. Виминацијум имао је 
више десетина хиљада становника, док је логор око кога је настао град имао чак 6.000 
војника. 

Обимна археолошка истраживања започета су због изградње термоелектране и 
површинског копа Дрмно, 1977. године, на простору некропола, југозападно од каструма. 
Истраживања су дала изузетно богат и значајан археолошки материјал. Пронађене су 
занатске радионице, а и пећи за печење опеке. Пронађене су терме, које су биле главно 
састајалиште Римљана. Ископано је шест базена, понегде се назиру и осликани зидови са 
цветним и животињскм мотивима. У средишту терми биле су просторије за масажу. 
Купатило је било парно: топао ваздух је циркулисао између стубића и загревао опеку 
испод подница. Вода је стизала са извора, у слободном паду, аквадуктом истраженим у 
дужини од десет километара. Пронађене су и светиљке које су служиле за ноћно купање. 

Ископан је Маузолеј, за који се претпоставља да је гробница цара Хостилијана, 
сина цара Трајана Деција, које је боравио у Виминацијуму током 251. године. Хостелијан 
је дошао на престо после трагичне смрти његовог оца Трајана и брата Херенија. Ни 
Хостелијан није дуго поживео, умро је вероватно од куге. Могуће је да је спаљен у 
Маузолеју. Пронађено је више гробница са изузетним фрескама. Две фрескама осликане 
гробнице потичу из доба паганства, закључује се по декорацији флором и фауном живих 
боја. Трећа гробница украшена је ликом девојке која је припадала вишим друштвеним 
слојевима, на шта упућују пронађени делови златном бојом обрубљене хаљине. Ова 
прелепа млаада девојка названа је Мона Лизом Виминацијума. Њен тајанствени осмех 
као да потврђује да Виминацијум крије још много тајни које чекају да буду откривене. До 
сада је истражено више око 14.000 гробница, Фреско-сликарство је, уз налазе гробница 
пружало значајне податке о почецима хришћанства на овим просторима. Налаз гробница 
са Небеским јахачем и Христовим монограмом пружају идеју како се паганство 
преображавало у хришћанство. 

Све ово сазнали смо и чули од шармантне и лепе Љиље, нашег туристичког водича 
која је високо професионално уз јако добру процену  изложила праве информације, 
таман толико да ученике заинтересује и држи им пажњу. 

Ученици су били пристојни и коректни и како нам је наш водич рекла необично 
пажљиви и заинтересовани. Организација друштва из  тог давног времена увек  изнова 
фасцинира. Воду су у град доводили из околине Курјача а не са Хомоља како је 
првобитно изгледало, имали су решену канализацију, путеве широке као  данашњи 
аутопутеви. . . Наша цивилизација скоро 2000 година касније има мобилне телефоне и 
компјутере а проблеми инфраструктуре нису тако добро решени. То човека оставља 
замишљеним и са много питања на која нема одговора. 
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Видели смо и реконструисани амфитеатар који сада може да прими 2000 људи а 
могао је да прими и десет пута више у време Римске империје. Овде су робови 
гладијатори улазили у арену и борили се једни против других. Овде су у арену на људе 
пуштани  медведи и тигрови. Потпуно је други доживљај гледати филмове о том времену 
и слушати приче и наћи се на том месту и осетити и замислити сву суровост снагу и 
величину цивилизације која је владала светом. Сигурно је за публику која у току лета 
овде гледа позоришне представе и опере то изузетан доживљај. Амфитетар је тако 
акустичан да се и шапат из центра чује до најудаљенијег угла. То сведочи о изузетним 
инжињерима које је Рим тог времена имао. 

У току је и изградња хотела у стилу римског војног логора, Каструма. Поред хотела 
налазиће се и адреналински парк где ће туристи прелазити на изазовнији и напреднији 
ниво тако што ће одговарати на питања везана за живот и историју Вуминацијума. Веома 
брзо, до наредног лета планира се и изградња римског купатила. Све ово учиниће 
Виминацијум још привлачнијом туристичком дестинацијом, како за туристе из земље и 
света тако и за нас становнике овог краја. 

Посебан доживљај за све нас била је посета Научно истраживачког центра Domus 
Scientiarum који има вишеструку намену. Овде  научници из Србије и света користе 
кабинете, библиотеке и атријуме за истраживања, рад са студентима, летње школе, за 
семинаре и тематске скупове а истовремено служи и за смештај туриста  и нуди 
различита јела са римске трпезе. Зато је интересовање за боравак у Виминацијуму све 
веће. Domus Scientiarum који представља заправо реплику римске виле из тих давних 
времена одушевио нас је и вратио у прошлост. Поред златне рибице у фонтани чинило се 
да је све лепо и могуће и да ће се све жеље испунити. У атријумском дворишту ове виле 
заиста смо осетили  атмосферу античког Рима а свако од нас је могао да буде император, 
легионар или археолог. Ово је наша трећа посета Виминацијуму, тако да нас три 
професорке и колегинице нисмо очекивале нови доживљај... Ипак Виминацијум нас увек 
изнова испуњава новим доживљајима и сазнањима, враћа нас у прошлост Старог Рима и 
фасцинира. Ово је доживљај који не треба никако пропустити. 

Поред реализованог дана практичне наставе и испуњених и образовних и 
васпитних циљева мислим да ће  реченица Флавија Грацијана ипак  најбоље изразити 
наше утиске:“ Можда је боравак у овом граду добро знамење...“  

   
 

ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

У среду, 08. новембра у општини Велико Градиште обележен је Дан просветних 
радника. Најуспешније у протеклој години тим поводом примио је председник општине, 
Драган Милић, са сарадницима. Ове године, награђени просветни радници су Катарина 
Јатић, професор физичког васпитања и Горан Мишић, професор биологије Средње 
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школе. Најистакнутијим радницима у протеклој години подељена су пригодна признања 
за рад и изузетну улогу у друштву. 

            
 

  ПРОГРАМ „ИСКОРАЧИ И ТИ! – СПОРТСКИ. ЗДРАВО. БЕЗБЕДНО.” 

У спортској хали у Великом Градишту у понедељак 20.11. одржан је целодневни 
програм промоције спорта и здравих стилова живљења који је окупио белики број 
ученика Средње школе и Основне школе из Великог Градишта. 

У циљу стварања услова и промоције могућности за веће укључивање младих у 
различитим срединама у погледу омладинског активизма и рекреативног бављења 
спортом,  Министарство омладине и спорта је у сарадњи са Студентском асоцијацијом 
Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Омладинском организацијом Spirit of 
Youth, Кровном организацијом младих Србије, Националном асоцијација практичара 
омладинског рада, Националном асоцијацијом канцеларије за младе, Антидопинг 
агенцијом Србије и  Заводом за спорт и медицину спорта а уз координацију и 
финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије покренуло 
програм под слоганом „ИСКОРАЧИ И ТИ! – Спортски. Здраво. Безбедно 

Помоћница министра спорта Снежана Клашња и председник општине Драган 
Милић свечано су отворили  целодневни програм промоције спорта и здравих стилова 
живљења у Великом Градишту. 

Обраћајући се младима, помоћница министра позвала их је да се укључе у 
друштвени живот и спортске активности, да верују у себе и своје могућности и да 
резултати неће изостати.  
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„РОПСТВО И СЛОБОДА“ 

У четвртак 23. новембра у свечаној сали наше школе премијерно је приказан филм 
под називом „Ропство и слобода“ аутора Новице Савића. Ученици и професори школе 
упознали су се са догађајима под бугарском окупацијом Пожаревца и околине у Првом 
светском рату. По завршетку филма ученици су имали прилику да дискутују са аутором о 
детаљима филма и о томе које су лепоте и тешкоће прављења једног филма. 

    
 

Стиховизија 

У суботу 2. децембра 2017. У Народној библиотеци Смедерево одржана је 9. 
Стиховизија на којој су ове године, по први пут учествовали наши ученици. 
Стиховизија је такмичење ученика средњих школа у рецитовању на страним језицима, 
које се у Народној библиотеци Смедерево организује од 2009. године. Наша школа имала 
је представнике на енглеском и француском језику, а ученик  наше школе Ђурић Немања 
успео je да се пласира у финале међу 25 финалиста од 170 средњошколаца из читавог 
региона. 

 
 

Предавање - сида 

У понедељак 04.12. у оквиру обележавања Светског дана борбе против СИДЕ, 
представници Дома здравља Велико Градиште предвођени др Виолетом Недић одржали 
су предавање у свечаној сали Средње школе у присуству ученика првог разреда и 
њихових професора.  
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Велико ХВАЛА свим учесницима на помоћи и подршци у подизању свести код 
младих о опасности од ширења ове опасне заразне инфекције - болести. 

   
 

„ПОБОЉШАЊЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И ПРИВРЕДЕ“ 

У уторак 05.12. у Београду у хотелу „Radissson Blue Old Mill“ одржана је финална 
конференција регионалног пројекта „Побољшање сарадње између школа и привреде“.  
Средња школа из Великог Градишта је учесник овог пројекта који се од 2014. године 
спроводи у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори, а у организацији КултурКонтакта 
из Аустрије. Трогодишњи пројекат који је 2016. године проглашен за узорни пројекат 
Дунавске стратешке регије бавио се сарадњом школа и привреде, успостављањем, 
управљањем и осигурањем квалитета у средњем стручном образовању. Као резултат 
рада добијен је Приручник за организатора практичне наставе. Конференцији су 
присуствовали помоћник министра просвете задужен за средње школе Александар Пајић 
и помоћница министра задужена за дуално образовање Габријела Грујић, амбасадор 
Републике Аустрије у Србији Johannes Eigner, водитељ за образовање КултурКонтакта 
Monika Mott, директор Завода за унапређивање квалитета образовања Златко 
Грушановић, представници Привредне коморе Републике Србије и представници школа 
учесница пројекта. Средњу школу представљао је директор, Зоран Ташић. 

     
 

ТРИБИНА „СТОП ПОРОДИЧНОМ НАСИЉУ“ 

У уторак 05.12. у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, поводом 
обележавања “16 дана активизма против насиља над женама“, у организацији 
Министарства унутрашњих послова, одржана је трибина под називом “Стоп породичном 
насиљу“. 
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О овој изузетно осетљивој и актуелној теми говорили су командир Полицијске 
испоставе и инспектор криминалистичке полиције у Великом Градишту, јавни тужилац, 
Саша Милојковић, и директорка Центра за социјални рад Велико Градиште и Голубац, 
Неда Брајковић. 

Предавању су присуствовали и ученици завршних разреда Средње школе у 
Великом Градишту са професорима и школским педагогом. 

   
 

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА 

У четвртак 07.12. у свечаној сали Средње школе одржана је промоција збирке 
песама „Суза старог кестена“ аутора Драгоша Павића. О песмама су говорили мр 
Љубимка Блажевић, рецезент и Ненад Михајловић, професор Средње школе. Драгош 
Павић је професор српског језика и књижевности који је дуго година радио као професор 
у Средњој школи у Великом Градишту, а ово је његова пета збирка песама. Издавач ове 
збирке песама била је Средња школа. 

 

   
 

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

12. децембра, у свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржана је 
ликовна радионица. У овој радионици учествовали су ученици наше школе од првог до 
четвртог разреда, а креативнији радови красиће зидове наше школе. Организатори 
радионице биле су професорке Бојана 
Пршендић и Сања Стефановић. 
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ПРЕДСТАВА “ЗАТО ШТО ТЕ СЕ ПЛАШИМ” 

У четвртак, 14.12 у Културном центру у Великом Градишту организован је програм 
превенције вршњачког насиља под називом “Зато што те се плашим“ намењен 
ученицима првог и другог разреда Средње школа у Великом Градишту, у организацији 
Општине Велико Градиште. 

Први део програма чини истоимена представа, која даје приказ добрих и лоших 
понашања и учи младе људе да је једино право решење проблема здрава комуникација. 
Порука упућена кроз текст представе младима, који покушавају да пронађу себе у 
друштву поремећених вредности, у коме је важније шта носиш на себи од онога што 
носиш у себи, јесте да је излаз грађење свог става, а не прихватање свега што околина 
намеће. 

Главну улогу тумачи глумац Иван Јевтовић, који потписује и режију, а у представи 
играју још и Милена Николић и Дејан Јајчанин. У другом делу програма деци се обраћа 
проф. др. Ратко Божовић, социолог културе понашања. Током свог излагања професор 
упућује децу у проблем вршњачког насиља, а затим са њима дискутују о представи и 
теми којом се она бави. 

У трећем делу програма од деце се тражи да глумцима сугеришу како да реше 
одређене конфликте из представе. Глумачка екипа сценски дочарава предлоге, тако да 
деца активно учествују у програму. 

 
 

ПРИЈЕМ НА СТАРОМ ДВОРУ 

15.12.2017. заменик градоначелника Београда, Андреја Младеновић, на 
новогодишњем пријему у Старом двору, поздравио je волонтере и добровољне даваоце 
крви. На пријему, који традиционално организује Институт за трансфузију крви Србије, 
додељена су признања најуспешнијим срединама у области добровољног давања крви у 
2017. години. ДИЈАМАНТСКУ ПЛАКЕТУ ШАМПИОН СОЛИДАРНОСТИ добило је Велико 
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Градиште. Заменик председника општине Слађан Марковић упутио је велику захвалност 
на хуманости и ширењу идеје давалаштва крви,  даваоцима и волентерима Црвеног 
крста,  а ученицима Средње школе у Великом Градишту. Тиме смо још једном показали 
добру сарадњу са локалним институцијама и подстицање ученика на хуманизам и 
волонтеризам. 

       
 

ПОСЕТА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 

15. децембра 2017. године ученици наше школе, уз организацији професора 
Биљане Лукић, Весне Новковић и Горана Мишића, посетили су Фестивал Науке у 
Београду који је ове године имао слоган “Наука један на један”. Ученици су учествовали у  
огледима из хемије, физике, биологије, астрономије, информатике, вештачке 
интелигенције… Они су испробавали различите ситуације у саобраћају, сазнали много 
тога о здравој исхрани и пружању прве помоћи угроженима. Овај догађај посетило је 56 
наших ученика. 

     
 

ТРИБИНА „ЈЕДАН У МИЛИОН“ 

У четвртак 21.12. у Свечаној сали Средње школе за ученике трећег разреда, који су 
у току полагања возачког испита, одржана је трибина о безбедности у саобраћају.  

Специјалан гост трибине био је Милан Митић из Пожаревца, момак који је 
преживео тешку саобраћајну несрећу приликом вожње мотора у пијаном стању, који је 
провео у коми 40 дана и чије су су шансе за преживљавање биле један у милион. Милан 
је присутнима испричао како је и зашто до несреће дошло, а стицајем срећних околности 
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и великом упорношћу и вољом, преживео је, поново научио да хода и сада живи свој, 
како каже, други живот. 

Са трибине је упућена порука младима у циљу подизања свести о безбедној 
вожњи. 

   
 

ИЗЛЕТ УЧЕНИКА СМЕР ТРГОВАЦ У БЕОГРАД 

У уторак 26.12. ученици наше школе, смер трговац, у оквиру реализације 
практичне наставе посетили су тржни центар „Ушће“ и Београдски сајам. Ученици су кроз 
практичне примере видели како се одвија рад у великом трговинском центру, а на сајму 
су се упознали са радом различитих типова продавница.   

 
 

РАДИОНИЦА „БЕЗБЕДНО И СИГУРНО“ 

Поводом 5.фебруара, Међународног дана безбедног Интернета професор 
рачунарства и информатике Биљана Лукић организовала је са ученицима првог разреда 
радионицу „Безбедно и сигурно“. 

Ова активност обухватила је 63 ученика у којој су они радили анкету о 
безбедности на Интернету, учествовали у презентацији безбености у дигиталном 
окружењу, износили своја мишљења о постављеним тврдњама и смишљали и излагали 
слогане и пароле који могу да упозоре на потенцијалну опасност. Ученици су научили и 
обновили како да препознају и да се  заштите од могућих опасности у дигиталном свету, 
где је граница између насилника и жртве, коме да се обрате када препознају опасност.  
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

У среду, 21. фебруара у Средњој школи у Великом Градишту, обележен је 
Међународни дан матерњег језика под слоганом "Само ти читај!". 

Ученик трећег разреда гимназије, Растко Јокић, је у цркви, после јутарње 
литургије, прочитао Завештање језика, речи Стефана Немање, изговорене на самртној 
постељи, које је записао његов син Растко-Свети Сава. 

У 5 до 12 на разгласу школе ученице, Анђела Милићев и Јована Мишић прочитале 
су пригодан текст о језику и најавиле приредбу која ће бити одржана, поводом истог 
дана. 
У исто време у школској библиотеци, песник, професор Драгош Павић, читао је своје 
песме ученицима и разговарао са њима. 

  
 

Сајам туризма 2018. 

   Наша школа је 23.02.2018. посетила овогодишњи Међународни сајам туризма у 
Београду. Наши професори, економске групе предмета и ученици профила туристички 
техничар и кувар-конобар имали су задовољство да буду једни од преко 59000 
посетилаца колико је имао овогодишњи сајам. Наше ученице Матејић Милица, 
Стојадиновић Љубица и Недељковић Александра биле су на штанду ТО Велико Градиште, 
а ученици Јован Јовановић и Лазаревић Алекса послуживали су на коктелу који је 
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приредила општина Велико Градиште после  своје успешне презентације. Свим 
ученицима је ова стручна посета употпунила стечено знање из области туризма.   

После посете сајма, наши ученици су обишли ТЦ „Делта сити“. У раним вечерњим 
сатима вратили смо се у Велико Градиште.  Расположење ученика је било одлично, све је 
прошло по плану без проблема.     
  Овогодишњи сајам туризма  40. по реду носио је слоган „Одмор те чека“. Земља 
партнер је Грчка.  Београдски сајам је једна од најуспешнијих манифестација у земљи и 
региону који окупља како пословне људе, тако и обичне грађане. Ове године 
представило се 1103 излагача, иностраних 293 из 50 држава. Под слоганом „Одмор те 
чека“ представиле су се најзначајније туристичке организације, савези, организације,  
туристички центри,  хотели,  бање,  језера, ваздухопловне компаније и међународни 
туристички оператери.  Послата је јасна порука свим људима који воле да путују да је  
сајам најбоља прилика да се упознају све домаће и светске дестинације. 

     
 

 

НАЦИОНАЛНИ ДАН КЊИГЕ 

У Народној библиотеци "Вук Караџић" у Великом Градишту 28.2.2018. године 
обележен је Национални дан књиге. Својим књижевним радом и стваралаштвом 
представила се професорка књижевности Биљана Миловановић Живак из Пожаревца. 
Програму су присуствовали ученици Средње школе са својим професорима. 

    
 



                                        

стр. 165 oд 170 

Средња школа Велико Градиште 

ОСМОМАРТОВСКА РАДИОНИЦА 

Поводом 8. марта, одржана је ликовна радионица у просторијама наше школе. Одазвао 
се велики број ученика који је радио на изради оригами цветова и честитки које ће 
делити лепшем полу на њихов дан. 

   
 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 2018 

Ученици и професори Тима за каријерно вођење и саветовање наше школе 
посетили су  9. марта 2018. у хотелу Crowne Plaza у Београду  Сајам Образовања, који већ 
15 година помаже младима из Србије и региона у њиховом избору образовања и 
будућих каријера.  Ове године сајам је одржан  под слоганом "Шта уписујеш ?" На једном 
месту  наши ученици могли су да се упознају са програмима преко 100 високих школа и  
факултета из Србије и иностранства, како државних тако  и приватних. Високе школе и 
факултети представили су своје програме, амбасаде програме стипедија, а агенције своје 
програме размене ученика. Свечаном отварању су присуствовали ректори, декани, 
професори, као и представници медија. Приликом свечаног отварања сајма проглашен је 
и „Омиљени професор Србије 2018.“ 
 

      
 

ТРИБИНА “ЗАВИЧАЈНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ“ 

   У организацији Средње школе и Народне библиотеке ,,Вук Караџић’’ у Великом 
Градишту у Свечаној сали Средње школе 16. марта пре подне одржана је за ученике и 
њихове професоре трибина на тему ,,Завичајно културно наслеђе’’. На трибини је 
промовисана  књига Душана Станковића ,,Велико Градиште и околна села кроз векове’’. 
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Оба ова догађаја реализована су у оквиру  пројекта ,, Подстицање демократске културе у 
школама у Србији’’. 

Истог дана у вечерњим часовима трибина је одржана и у Народној  библиотеци 
,,Вук Караџић’’. Трибина је била веома посећена и посетиоци су узели учешће, остварена 
је пуна интеракција између учесника и публике. Општи утисак је да је трибина испунила 
свој циљ. Трибину су употпунили музичари  Културног центра из Великог Градишта и 
наша ученица Емилија Радосављевић који су нас звуцима завичајне музике вратили у 
неко старо лепо време.  
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/tribina_o_zavicajnom_kulturnom_nasledu_183
18213816 
 
 

            
 

СВЕТСКИ ДАН ВОДЕ 

У сарадњи са представницама Туристичке организације Велико Градиште, ученици 
Средње школе су 22.3.2018. године у оквиру акције екосекције обележили Светски дан 
воде. Деливши по насељу пригодне поруке, разговарали су са грађанством о значају, 
заштити и очувању воде. У организацији акције учествовали су професори Данијела 
Парезановић и Горан Мишић, а у реализацији ученици Милица Врачарић, Никола 
Настасијевић, Теодора Раденковић, Наташа Рајчић, Милош Бранковић,  и други. 

    
 

ЦИКЛУС ФРАНЦУСКОГ ФИЛМА „УДАХНИ ЖИВОТ“ 

Средња школа из Великог Градишта, Народна библиотека „Вук Караџић“ и 
Француски институт организују приказивање циклуса француског филма „Удахни живот“. 
Позивамо Вас да од 26. до 29. марта у свечаној сали Средње школе и просторијама 

http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/tribina_o_zavicajnom_kulturnom_nasledu_18318213816
http://www.sattelevizija.com/vesti/jedna_vest/tribina_o_zavicajnom_kulturnom_nasledu_18318213816
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библиотеке „Вук Караџић“ доживите боју, машту и емоцију којима су испуњени филмови 
чији су протагонисти адолесценти. Упозанајте њихову свакодневицу, погледајте свет 
њиховим очима. Откријте које су њихове наде, визије будућности и битке које воде да би 
остварили своје снове и постали своји, уместо да их савремено друштво прегази. 

 

ИЗЛОЖБА О МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ 

У Средњој школи у Великом Градишту у понедељак 26.03. свечано је отворена 
изложба о Милутину Миланковићу, једном од највећих српских научника. У организацији 
Удружења Милутин Миланковић из Београда и Средње школе из Великог Градишта уз 
помоћ локалне самоуправе општине Велико Градиште велики број ученика, професора, 
директора јавних предузећа и установа упознао се са животом и делом нашег славног 
научника. У свечаној сали Средње школе на церемонији отварања изложбе о Милутину 
Миланковићу говорили су Зоран Ташић, директор Средње школе, заменик председника 
општине, Слађан Марковић и Слободан Стојановић, потпредседник Удружења, а затим су 
сви присутни погледали филм о најзначајнијем српском научнику који је каријеру провео 
у Србији. Милутин Миланковић је био академик и професор Универзитета у Београду, а 
исказао се у низу научних дисциплина: математици, климатологији, метеорологији, 
астрономији, геологији, геофизици, географији и грађевинарству. Творац је 
реформисаног Јулијанског календара, али је у свету најпознатији као аутор астрономске 
теорије климатских промена, којом је објаснио мистерију ледених доба.  

Њему у част, једном кратеру на тамној страни Месеца дато је његово име. Ово је 
званично усвојено на конгресу Међународне астрономске уније 1970. године у Брајтону 
(Енглеска). Иста та организација је у Сиднеју (Аустралија), 1973. године, донела одлуку да 
се и на Марсу једном кратеру да име Миланковић. Једно небеско тело, планетоид, којег 
су открили српски астрономи, носи име 1605 Миланковић. Европско геофизичко друштво 
установило је медаљу „Милутин Миланковић” 1993. године. Она се додељује 
научницима за изузетне заслуге у дугопериодичном проучавању и моделирању климе. 
Од 2003. године, ову медаљу додељује Европска унија за геонауке. 

Изложба о Милутину Миланковићу – путнику кроз васиону и векове, била је 
отворена за све посетиоце до петка 30.03.  
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ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДУНАВА КОД СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА 

У уторак 24. априла организатори музичког фестивала “Уранак“ у сарадњи са 
ученицима Средње школе из Великом Градишту организовали су пролећно чишћење 
дела Дунава код Сребрног језера. Сви млади који су учествовали у сређивању речног 
полуострва, тзв. “шпица“, на Дунаву код Сребрног језера, њих око педесет, од стране 
организатора фестивала, награђени су картама за фестивал „Уранак“.  

 
 

ПРЕДАВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОЛИЦИЈЕ – МАТУРА 2018 

У оквиру пројекта „Матура 2018“ и акције које заједно спроводе Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и Министарство унутрашњих послова у свечаној 
сали наше школе у среду 16. маја представници полицијске станице из Великог Градишта 
одржали су предавање ученицима завршних разреда наше школе. На предавању су 
обрађене теме: насиље у партнерским односима, последице злоупотребе наркотика и 
поштовање полицијских службеника. 
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ТРКА МИРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

Ученици и професори Средње школе укључили су се у Трку мира „Peace Run“ која 
је у петак 18. маја пролазила кроз Велико Градиште. Трка мира је спортска манифестација 
посвећена миру, складу и пријатељству међу људима и народима света без обзира на 
њихову националну, расну, верску или политичку припадност. Њена траса пролази кроз 
већину земаља на свих шест континената.Трка мира је до сада прошла кроз више од 150 
земаља света, а њена траса је неколико пута дужа од обима земаљске кугле. Светску Трку 
мира је 1987. године покренуо индијски спортиста, филозоф и сањар о миру Шри Чинмој 
и од тада се одржава сваке друге године на глобалном нивоу. Упаљена бакља коју тркачи 
носе, а која симболизује људске тежње за мирнијим и срећнијим светом, прелазећи из 
руке у руку, повезује људе са жељом да једнога дана у свету владају мир, љубав, склад и 
јединство. 

   
  

МАТУРАНТИ ПЛЕШУ 

У петак 18. маја на градском тргу у Великом Градишту тачно у 12 сати матуранти 
наше школе по први пут придружили су се Европском денс фестивалу. Уз музику Јохана 
Штрауса више од 100 матураната наше школе играло је кадрил и тиме су се придружили 
осталим матурантима из Србије у покушају да оборе Гинисов рекорд  у најмасовнјем 
симултаном плесу. Плес је након добро увежбаних корака, за које су заслужне 
професорке физичког васпитања Драгана Пајкић и Катарина Јатић,  завршен у нешто 
опуштенијој атмосфери уз ужичко и влашко коло коме су се прикључили и бројни 
посматрачи. 
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Био је то празник младости и лепоте који су бројни присутни суграђани 
поздрављани громогласним аплаузима.  

  

 
 

Закључак 
  Школска 2017/2018 година је била пуна дешавања свих типова и представља једну 

од најуспешнијих школских година у скоријој историји постојања Средње школе у 

Великом Градишту. 

 
Извештај припрeмио                                                                                       

                                                                                                                          
                                                          Зоран  Ташић, директор                                                                                   


