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 Локација и адреса школе 
  Средња школа „Милоје Васић“ 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 
  Велико Градиште је у другој половини 

19. века имало статус пограничне варошице, са 

развијеном трговином са насељима на другој обали 

Дунава која су тада припадала Аустроугарској. 

Житељи Великог Градишта, варошице која је тада 

имала само нешто мало више од три хиљаде 

становника, били су свесни потребе за развојем 

гимназијског образовања у својој вароши. После 

неуспеле иницијативе да се отвори приватна гимназија на немачком језику 1875. године, 

дана 14. септембра 1879. године свечано је отворена Великоградиштанска гимназија 

реалка. Своју зграду, наменски направљену за потребе школе, гимназија добија 1887. 

године. Осим ове зграде (која се и данас користи), зграду у којој се данас налази, школа 

добија 1929. године. Гимназија у Великом Градишту је кроз историју више пута мењала 

свој назив и тип: реалка, нижа гимназија, приватна гимназија, државна четвороразредна, 

Гимназија престолонаследника Петра... Као гимназија постојала је до 1956. године када се 

гимназијско образовање гаси и школа постаје школа за образовање ученика у привреди. 

Седамдесетих година 20. века покренута је иницијатива за враћање гимназијског 

образовања у средњу школу у Великом Градишту. Као резултат те иницијативе уписано је 

по једно одељење гимназије 1974, 1975 и 1976. године. Упорношћу и залагањем радника 

школе и локалне заједнице, 1990. године школа поново постаје гимназија и од тада до данас 

сваке године уписује по два или три одељења општег смера. Од 2005. године постаје 

Средња школа, где је поред гимназије општег типа, школа добила 4 нова профила: 

туристички техничар, трговац, конобар и кувар - у складу са потребама локалних 

самоуправа општина Велико Градиште и Голубац, које у својим стратегијама развоја 

потенцирају развој туризма и угоститељства.  

  На иницијативу председника општине Голубац и директора школе, од 2017. године 

школа добија издвојено одељење гимназије - уписује се годишње по једно издвојено 

одељење Великоградиштанске гимназије у Голупцу. У септембру 2018. године добија име 

Средња школа „Милоје Васић“ по њеном некадашњем ученику и наставнику, професору 

универзитета, академику, оцу српске археологије и једном од сто најзнаменитијих Срба. 

http://www.ssvg.edu.rs/
mailto:direktor@ssvg.edu.rs
mailto:sekretar@ssvg.edu.rs
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  Данас, школу похађа 410 ученика распоређених у 19 одељења, Поред осам одељења 

гимназије општег смера и два одељења гимназије у издвојеном одељењу у Голупцу у 

школи постоји и девет одељења смерова туристички техничар, трговац, кувар, конобар и 

посластичар. У школи ради велики број висококвалификованих и веома мотивисаних 

наставника који представљају синергију младости и искуства и који постижу изузетно 

велике успехе. С обзиром да школа има релативно мали број ученика, они постижу веома 

запажене резултате на свим нивоима такмичења из великог броја наставних предмета. 

Сваке године 15-20 ученика у појединачним научним дисциплинама оствари пласман на 

републички ниво такмичења и редовно освајају неко од прва три места на републичким 

такмичењима. Школа има изузетну сарадњу са свим институцијама и организацијама у 

Великом Градишту и Голупцу. Наши ученици узимају учешће у активностима општинске 

управе, туристичке организације, културног центра, библиотеке, спортског савеза... 

Ученички парламент је ангажован у свим акцијама у граду. Велики је и број ваннаставних 

активности које се реализују у школи: вечери страних језика, недеља програмирања, 

промоције талентованих ученика, спортски турнири, посете представама, сајмовима, 

фестивалима... Школа је била организатор међународног симпозијума „Портрети 

наставника“ 2015. године и регионалне конференције „Каријерно вођење у средњим 

школама“ 2016. године. Школа је учесник у бројним пројектима, како на националном тако 

и на међународном нивоу. Школа се бави и издавачком делатношћу. У процесу спољашњег 

вредновања које је реализовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

Средња школа „Милоје Васић“ у Великом Градишту оцењена је највишом оценом за 

укупан квалитет рада.  

Материјално-технички услови рада школе  

ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ  

Материјални услови у Средњој школи „Милоје Васић“ 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. 

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. 

 

  У току школске 2019/20. 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.  
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  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. 

Нажалост због пандемије , изазване  корона  вирусом,много тога што је планирано , није 

реализовано. 

Ипак смо време, када професори и ученици нису били у школи, а уз поштовање 

епидемиолошких мера, а уз велико залагање домара и помоћних радника, успели да 

окречимо унутрашњост  објекта старог дела наше школе и неке учионице у новом делу.

  

Нажалост, нисмо имали прилику да  набављамо нова наставна средства, јер на тој позицији 

нисмо имали предвиђена средства.   

Школа  користи и објекат некадашње основне школе у  Голупцу. Сада је то потпуно 

реконструисан, савремено опремљен објекат у којем су три издвојена одељења гимназије, 

општег смера. 

 

 
                                   Пре                                             После реконструкције 

Школа у Голупцу 

МАТИЧНА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ   

 

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, нов 

пројектор, озвучење и музичку линију. Користе је сви професори страног језика према 

утврђеном распореду. 
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Учионица за језике 

 

 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 нови умрежених рачунара, пројектором, 

интерактивном и белом таблом. И у овој учионици се, осим информатике, одржавају 

часови стручних предмета за туристичке техничаре. 
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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. 

 

   
Математика  

 

УЧИОНИЦА ЗА ИСТОРИЈУ 

  Опремљена је новим рачунаром, лаптопом, пројектором, интерактивном и белом 

таблом  и литературом за историју. Максимално је користе професори историје, али и неки 

други предмети се реализују у овој учионици..У овој учионици се најчешће, у току године 

одржавају одељењска и наставничка већа. 
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 УЧИОНИЦА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, новим рачунаром, 

географским картама.Професори географије са ученицима су зидове украсили 

садржајем овог предмета. 

 
  

 

 

 

 

УЧИОНИЦА ЗА БИОЛОГИЈУ 

  Опремљена белом, интерактивном таблом, новим пројектором, новим рачунаром, 

новим микроскопима и препаратима.Део простора  учионице , еколошка секција, користи 

за своје активности.   
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УЧИОНИЦА ЗА ФИЗИКУ 

Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, новим рачунаром.Ове 

године окречена.  

 

 

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 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.  

  
Учионица  за туристичке техничаре 

 

СТАРИ ДЕО ШКОЛЕ 

У старом делу школе налазе се неке специјализоване, као и обичне учионице.Цела школа 

је ове године окредчена и офарбани радијатори.Учионице су простране и светле.Свака 

учионица поседује компјутер и интернет. 

 
Стара школа 

 

УЧИОНИЦА ЗА КУВАРСТВО И УСЛУЖИВАЊЕ 

 Школа поседује и специјализовану учионицу за куварство и услуживање, која је 

опремљена неопходним намештајем и опремом и омогућава 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.Учионица за услуживање је окречена. 
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Кабинет куварства  и услуживања 

 

 

Учионица за хуманистичке науке 
  У  старом делу школе је учионица за хуманистичке науке која је опремљена лаптопом и 

телевизором. У њој се одржавају часови филозофије, социологије, психологије, устава и права 

грађана. 

 
Хуманистичке науке 

 

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 110 

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.Нажалост у другом 

полугодишту због епидемије, није било дешавања као претходних година.  

 

    

 
Свечана сала 
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СПОРТСКА ХАЛА 

Спортска хала је издвојена целина Средње школе „Милоје Васић“ коју у преподневној 

смени користе ученици школе, а поподне спортски клубови (одбојкашки, кошаркашки, 

карате) из Великог Градишта и Пожаревца за тренинге и утакмице.  

 

        
Спортска хала 

 

 ПЕДАГОШКА СЛУЖБА 

  Педагошка служба се налази на спрату и опремљена је савременим рачунаром са 

штампачем. Пријатан простор, отворен за ученике, родитеље и наставнике.  

   
Педагошка служба 

 

 

 КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА 

  Канцеларија директора опремљена је савременим рачунаром, штампачем, новим 

намештајем. Ту се налази и нови систем видео надзора, који заједно са 23 камере покрива 

све објекте школе. На тај начин повећана је безбедност ученика и запослених.канцеларија 

је ове године окречена. 
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Канцеларија директора 

 

 КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ 

  Канцеларије административних радника опремљене су функционалним 

намештајем, компјутерима, скенерима 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. 
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 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 

  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.Ту се налази и школски разглас, са кога се чује музика која ствара пријатну 

атмосферу у школи, а могу се читати обавештења. 

  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  
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  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.Ове године су офарбани сви гелендери , тако да је простор 

добио још рустичнији изглед. 
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Уређен и оплемењен простор школе 

 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ГОЛУПЦУ 

 

  У реконструисаној школској згради у Голупцуналази се четири учионице, од којих 

су две специјализоване.Једна је опремљена са 15   лаптоп рачунара, пројектором и 

интерактивном таблом.Специјализована учионица за хемију и биологију, осим наставних 

средстава за хемију и биологију, има лаптоп,пројектор и интерактивну таблу. 

Друге две учионице имају лаптоп,пројектор и интерактивну таблу.Учионице су чисте и 

светле.Осим пространих ходника, тоалета, школа има зборницу, котларницу на пелет и 

простор за помоћне раднике. 

 

САВРЕМЕНА НАСТАВНА СРЕДСТВА     

Наставна средства Количина 

Компјутери  52 

Лаптоп  9 

Штампач  8 

Видеопројектор  9 

Пројекциона платна 2 

Фотокопир апарати 3 

Плазма  лцд телевизори  4 

Телевизори  3 
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 Кадровски услови 
  Протекле школске године ангажовано је 47 наставника. Неки су радили на замени 

и одређено време. У току школске године долазило је до малих промена. 

У табели су и претходни директор који је од 25. фебруара професор математике и 

в.д.директорка, која је до 25. фебруара била професор хемије. 

 

 СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА 

 

-Висока школска спрема 45 

-Виша школска спрема / 

-Пети степен стручне спреме 2 

- Четврти степен стручне спреме / 

укупно  47 

 

Име и презиме Врста стручне спреме 
Сте

пен 
Лиценца 

Радн

и 

стаж 

Стру

ч. 

Засту

пљен

ост 

1. Јелић Бојан Проф.српске књиж. И јез. VII Да 12 Да 

2. Милена 

Дрндаревић 
Проф.српске књиж. И јез. VII Да  16 Да 

3. Јовановић Војкан Проф.српске књиж. И јез. VII 
Приправн

ик 
1 Да 

Музичке линије  5 

Фотоапарат  1 

Камера  1 

Скенер  3 

Видео надзор  1 

Камере  23 

Електрични клавир 1 

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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4. Ђокић Сања 
Дипломирани филолог 

србиста компаратиста 
VII Да 6 Да 

5. Обрадовић 

Светлана 

Проф. Француског језика 

и књиж. 
VII Да  15 Да 

6. Јаношевић 

Данијела  

Проф. Француског језика 

и књиж. 
VII Да 13 Да 

7. Наташа Т Стевић 

 

Професор латинског 

језика 
VII Да 16 Да   

8. Јовановић  

Биљана 

Дипломирани фил. Нем. 

Јез. И књижевности 
VII Да 7 Да 

9. Величковић 

Сандра 
Проф. Енглеског језика VII Да  13 Да 

10. Стојковић Велина Проф.енглеског језика VII Да 21 Да 

11. Стевић С Наташа 
Дипл. Фил. За енг. Јез. И 

књиж. 
VII Да 23 Да 

12. Стокић Вера 

 Дипл. Инжењер пољ. 

Дипл.Економиста, 

мастер 

 VII  Да   18 Да  

13. Бојана Живковић Дипл. Математичар VII Да 6 Да 

14. Наташа Грујић Дипл. Инг.технологије VII Не 1 Не 

15. Марко Петровић Дипл. Математичар VII Да 3 Да 

16. Михајловић 

Ненад 
Дипл. Историчар VII Да 21 Да 

17. Парезановић 

Данијела 
Дипл. Географ VII Да 20 Да 

18. Мишић Горан Дипл. Биолог VII Да  14 Да 

19. Бунчић Јелена Дипл. Биолог,  VII Да 14 Да 

20. Боснић Ивана 

Дипл. Професор 

философије(на 

боловању) 

VII 
Пријавље

на 
3 Да 

21. Новковић Весна Дипл. Хемичар VII Да 34 Да 

22. Драгољевић 

Тодор 
Дипл. Физичар VII Да 35 Да 

23. Видуљевић 

Душица 
Дипл. Физичар VII Да 17 Да 

24. Петровић Милош Дипл. Историчар VII Да 10 Да 

25. Ерић Маргита Дипл. Хемичар VII Да 35 Да 

26. Тодоровић 

Миодраг 

Проф. Физичког 

васпитања – мастер 
VII Да 4 Да 

27. Милановић Дејан 
Проф. Физичког 

васпитања – мастер 
VII Да 4 Да 

28. Пајкић Драгана 
Мастер Проф. Физичког 

васпитања 
VII Да 9 Да  

29. Пршендић Бојана 
Дипломирани вајар и 

проф. Ликовне културе 
VII Да 9 Да 
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30. Стефановић Сања 
Дипломирани историчар 

уметности 
VII  Да 15 Да 

31. Радовановић 

Небојша 
Проф. Музичке културе VII Да 23 Да 

32. Стефановић 

Светлана 
Дипл. Економиста VII Да 16 Да 

33. Васић Милена Дипл. Економиста VII Да 15 Да 

34. Миловановић 

Урош 
Дипл. Теолог VII Не 3 Да 

35. Обрадовић 

Љиљана 

Менаџер  хот. И 

дипл.економиста 

економске струке 

VII Да 13 Да 

36. Симић Мирко 
Струковни менаџер 

гастрономије 
VII Да 5 Да 

37. Јовановић  Тања 

Дипл. Инж. Прех. 

Технол. Кувар 

специјалиста 

V Да 12 Да  

38. Дучић Урош Конобар специјалиста V Да  12 Да 

39. Лукић Биљана Дипл. Проф. Инф. VII Да 24 Да 

40. Рашић  Снежана Дипл. Економиста VII Да 11 Да 

41. Милорадовић 

Снежана 
Дипл. Економиста VII Да 15 Да 

42. Стојановић 

Марија 
Дипл. Психолог VII Да 13 Да 

43. Јовић Марија Дипл.Психолог VII Не 4 Да 

44. Вељковић Миљан Дипл. Социолог VII Да 7 Да 

45. Илић Ана Дипл. Географ VII Да 12 Да 

46. Цветковић 

Надежда – по 

уговору 

Дипломирани професор 

музичке културе 
VII Да 4 Да 

47. Зоран Ташић 
Диплпмирани 

математичар 
VII Да 14 Да 

 

 

 

Бројно стање ученика   на почетку школске 2019/2020. године 

РАЗРЕД  БРОЈ ОДЕЉЕЊА  БРОЈ УЧЕНИКА  

I  5  104  

II  5  96  

III  6  112  

IV  3  71  

Укупно у школи  19  383  
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Одељење  Женски пол  Мушки пол  Укупно  

I-1  11  12  23  

I-2  9  14  23  

I-3  12  11  23  

I-4  8  18  26  

I-5  4  5  9  

II-1  6  10  16  

II-2  11  6  17  

II-3  16  6  22  

II-4  13  18  31  

II-5  4  6  10  

III-1  9  12  21  

III-2  9  10  19  

III-3  12  4  16  

III-4  8  9  17  

III-5  9  12  21  

III-6  10  8  18  

IV-1  11  14  25  

IV-2  12  8  20  

IV-3  19  7  26  

 

 

  

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА  
 

   

УСПЕХ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2019/20. 

 

Одељење Одлични  Врлодобри  Добри  Довољни  Недовољни  Неоцењени  

1-1 

 

10 

43.48% 

11 

47.83% 

1 

4.35% 
0 

1 

4.35% 0 

1-2 

 

16 

69.57% 

7 

30.43% 
0 0 0 

0 

1-3 

 
0 

8 

40.00% 

7 

35.00% 
0 

5 

25.00% 0 
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1-4 

 
1 

3.85% 

5 

19.23% 

12 

46.15% 
0 

5 

19.23% 

3 

11.54% 

 

1-5 

 

3 

33.33% 

5 

55.56% 
0 0 

1 

11.11% 0 

2-1 

 

5 

33.33% 

6 

40.00% 

3 

20.00% 
0 

1 

6.67% 0 

2-2 

 

5 

29.41% 

8 

47.06% 

2 

11.76% 
0 

2 

11.76% 0 

2-3 

 
2 

8.33% 

6 

25.00% 

7 

29.17% 
0 

7 

29.17% 

2 

8.33% 

 

2-4 

 
1 

3.23% 

14 

45.16% 

3 

9.68% 
0 

8 

25.81% 

5 

16.13% 

 

2-5 

 
4 

33.33% 

6 

50.00% 

1 

8.33% 
0 0 

1 

8.33% 

 

3-1 

 

7 

33.33% 

6 

28.57% 

5 

23.81% 
0 

3 

14.29% 0 

3-2 

 

8 

42.11% 

7 

36.84% 

4 

21.05% 
0 0 

19 

3-3 

 
5 

31.25% 

6 

37.50% 

4 

25.00% 
0 0 

1 

6.25% 

 

3-4 

 
1 

5.88% 

5 

29.41% 

5 

29.41% 
0 

4 

23.53% 

2 

11.76% 

 

3-5 
3 

14.29% 

10 

47.62% 

1 

4.76% 
0 

2 

9.52% 

5 

23.81% 

 

3-6 8 

44.44% 

5 

27.78% 

3 

16.67% 
0 

2 

11.11% 0 

4-1 
13 

52.00% 

5 

20.00% 

2 

8.00% 
0 

2 

8.00% 

3 

12.00% 

 

4-2 
10 

50.00% 

6 

30.00% 

3 

15.00% 
0 0 

1 

5.00% 

 

4-3 
4 

15.38% 

12 

46.15% 

4 

15.38% 
0 

1 

3.85% 

5 

19.23% 

 

Укупно  98 138 67 0 44 37 
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УСПЕХ НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2019/20.  

 

Одељењ

е  

Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовољни Неоцењени Укупно 

1-1 12 

52.17% 

10 

43.48% 

1 

4.35% 
0 0 

          0 23 

1-2 20 

86.96% 

3 

13.04% 
0 0 0 0 

23 

1-5 6 

66.67% 

3 

33.33% 
0 0 0 

0 9 

2-1 7 

46.67% 

7 

46.67% 

1 

6.67% 
0 0 

         0 15 

2-2 6 

35.29% 

10 

58.82% 

1 

5.88% 
0 0 

         0 17 

2-5 8 

66.67% 

3 

25.00% 

1 

8.33% 
0 0 

          0 12 

3-1 9 

42.86% 

12 

57.14% 
0 0 0 

0 21 

3-2 9 

47.37% 

8 

42.11% 

2 

10.53% 
0 0 0 

19 

3-4 
4 

22.22% 

5 

27.78% 

7 

38.89% 
0 0 

2 

11.11% 

 

18 

3-5 9 

42.86% 

5 

23.81% 

4 

19.05% 

1 

4.76% 
0 

2 

9,52% 

21 

3-6 10 

55.56% 

3 

16.67% 

5 

27.78% 
0 0 

0 18 

4-1 15 

60.00% 

5 

20.00% 

4 

16.00% 

1 

4.00% 
0 

0 25 

4-2 14 

70.00% 

5 

25.00% 

1 

5.00% 
0 0 

0 20 

4-3 7 

26.92% 

16 

61.54% 

3 

11.54% 
0 0 

0 26 

Укупно  136 95 30 2 0 4 267 

Процена

т  

50,93% 35,58%% 18,5% 0,75% 0% 1,45% 100% 

Овде нису ученици који разред завршавају у августу. 

 

УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2019/20. АВГУСТ 

 

Одељењ

е  

Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовољни Неоцењени Укупно 

1-1 12 

52.17% 

10 

43.48% 

1 

4.35% 
0 0 

          0 23 

1-2 20 

86.96% 

3 

13.04% 
0 0 0 0 

23 
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1-3 1 

5.26% 

10 

52.63% 

7 

36.84% 

1 

5.26% 
0 

0 19 

1-4 2 
7.69% 

15 
57.69% 

9 
34.62% 

0 0 
0 26 

1-5 6 

66.67% 

3 

33.33% 
0 0 0 

0 9 

2-1 7 

46.67% 

7 

46.67% 

1 

6.67% 
0 0 

         0 15 

2-2 6 

35.29% 

10 

58.82% 

1 

5.88% 
0 0 

         0 17 

2-3 3 
12.50% 

12 
50.00% 

8 
33.33% 

1 
4.17% 

0 
 

0 24 

2-4 3 
9.68% 

23 
74.19% 

5 
16.13% 

0 0 
0 31 

2-5 8 

66.67% 

3 

25.00% 

1 

8.33% 
0 0 

          0 12 

3-1 9 

42.86% 

12 

57.14% 
0 0 0 

0 21 

3-2 9 

47.37% 

8 

42.11% 

2 

10.53% 
0 0 0 

19 

3-3 7 
43.75% 

6 
37.50% 

3 
18.75% 

0 0 
0 16 

3-4 
4 

22.22% 

5 

27.78% 

7 

38.89% 
0 0 

2 

11.11% 

 

18 

3-5 9 

42.86% 

5 

23.81% 

4 

19.05% 

1 

4.76% 
0 

1 

4,76% 

21 

3-6 10 

55.56% 

3 

16.67% 

5 

27.78% 
0 0 

0 18 

4-1 15 

60.00% 

5 

20.00% 

4 

16.00% 

1 

4.00% 
0 

0 25 

4-2 14 

70.00% 

5 

25.00% 

1 

5.00% 
0 0 

0 20 

4-3 7 

26.92% 

16 

61.54% 

3 

11.54% 
0 0 

0 26 

Укупно  152 161 62 5 0 3 383 

Процена

т  

39,68%

% 

42,03% 16,18% 1.30% 0% 0,78% 100% 

 

   Успех у протеклој години је задовољавајући.Успех је бољи у односу на прошлу 

годину, вероватно због онлајн наставе ,  Разред су нису завршила три матуранта , који су 

остали неоцењени .Велики је проценат одличних и врлодобрих  ученика. 

Распоред допунске, додатне наставе и осталих 

ваннаставних активнности 
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  У Средњој школи  је на почетку школске 2019/20. 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. Ана Илић  
 

  Организација додатне, допунске, ваннаставних активности је отежана због великог 

броја путника и ограниченог превоза.  

 

 

Ана Илић уторак 7. час  

Биљана Јовановић  четвртак 8. час  

Бојан Јелић  понедељак 7. час  

Бојана Живковић  уторак 7. час  

Биљана Лукић  петак 7. час  

Велина Стојковић  четвртак 7. час  

Весна Новковић  уторак 7. час  

Горан Мишић  среда 7. час  

Данијела Јаношевић  понедељак 7. час  

Данијела Парезановић  понедељак 7. час  

Ненад Михајловић  петак 7. час  

Јелена Бунчић  понедељак 7. час  

Маргита Ерић  понедељак 7. час  

Марија Стојановић  уторак 7. час  

Милена Дрндаревић  петак 7. час  

Милена Васић  петак 7. час  

Милош Петровић  четвртак 7. час  

Миљан Вељковић  четвртак 7. час  

Војкан Јовановић  четвртак 7. час  

Наташа С Стевић  понедељак 7. час  

Ана Илић  уторак 7. час  

Биљана Јовановић  четвртак 8. час  

Бојан Јелић  понедељак 7. час  

Бојана Живковић  уторак 7. час  

Биљана Лукић  петак 7. час  

Велина Стојковић  четвртак 7. час  
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БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

 

 

  И поред отежаних услова у другом полугодишту   ,одржани су сви часови, и 

неколико часова преко броја, због успостављања комуникације наставе на, даљину. План 

и програм реализован за све наставне предмете.Професори и стручни сарадник су уложили 

велики труд у реализацију наставе и успостављење координације између предметних 

наставника и уједначавања критеријума на нивоу свих одељења. истог профила 

Иако  смо и раније у оцењивању ученика , комбиновали формативно и сумативно 

оцењивање, сада је требало уложити посебан напор да се ученици оцене на прави начин и 

објективно.Директор и  педагог су пружали подршку наствницима и били спона између 

министарства и наставника. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  

ЧАСОВА РЕДОВНЕ  

НАСТАВЕ 

БРОЈ НЕОДРЖАНИХ 

ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 

1-1 1505 / 

1-2 1520 / 

1-3 1686 / 

1-4 1847 / 

1-5 1260 / 

2-1 1395 / 

2-2 1352 / 

2-3 1836 / 

2-4 2043 / 

2-5 1245 / 

3-1 1291 / 

3-2 1288 / 

3-3 1367 / 

3-4 1175 / 

3-5 1245 / 

3-6 1190 / 

4-1 1219 / 

4-2 1223 / 

4-3 1700 / 

Укупно 27387 

 

/ 
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Изостанци  по одељењима за све класификационе 

периоде 

 

 1-1 

I клас. 
I Полугодиште (од 

почетка године) 

III клас. (од 

почетка године) 

II Полугодиште (од 

почетка године) 

Укупн

о 

По 

ученик

у 

Укупно 

По 

ученик

у 

Укупно 

По 

ученик

у 

Укупно 

По 

учен

ику 

Оправдани 686 29,83 1686 73,3 1961 85,26 1961 85,26 

Неоправдани 6 0,26 14 0,61 18 0,78 18 0,78 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  692  30.09  1700  73.91  1979  86.04  1979  86.04  

1-2         

Оправдани 953 41,43 1798 78,17 2016 87,65 2016 87,65 

Неоправдани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  953  41.43  1798  78.17  2016  87.65  2016  87.65  

1-3         

Оправдани 479 22,81 1184 59,2 1305 68,68 1305 68,68 

Неоправдани 12 0,57 17 0,85 18 0,95 18 0,95 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  491  23.38  1201  60.05  1323  69.63  1323  69.63  

1-4         

Оправдани 928 37,12 1986 76,38 2507 96,42 2512 96,62 

Неоправдани 30 1,2 39 1,5 63 2,42 63 2,42 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  958  38.32  2025  77.88  2570  98.85  2575  99.04  

1-5         

Оправдани 323 35,89 615 68,33 667 74,11 668 74,22 

Неоправдани 7 0,78 8 0,89 10 1,11 10 1,11 

Нерегулисан

и 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  330  36.67  623  69.22  677  75.22  678  75.33  
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 2-1 

I клас. 
I Полугодиште (од 

почетка године) 

III клас. (од 

почетка године) 

II Полугодиште (од 

почетка године) 

Укупно 

По 

ученик

у 

Укупно 
По 

ученику 
Укупно 

По 

ученику 
Укупно 

По 

учен

ику 

Оправдани 289 19,27 605 40,33 704 46,93 704 46,93 

Неоправдани 6 0,4 6 0,4 12 0,8 12 0,8 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  295  19.67  611  40.73  716  47.73  716  47.73  

2-2         

Оправдани 543 31,94 1089 64,06 1263 74,29 1263 74,29 

Неоправдани 0 0 12 0,71 12 0,71 12 0,71 

Нерегулисан

и 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  543  31.94  1101  64.76  1275  75.00  1275  75.00  

2-3         

Оправдани 1133 47,21 1853 77,21 2113 88,04 2113 88,04 

Неоправдани 36 1,5 66 2,75 70 2,92 70 2,92 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  1169  48.71  1919  79.96  2183  90.96  2183  90.96  

2-4         

Оправдани 1566 50,52 3392 109,42 3955 127,58 3963 
127,8

4 

Неоправдани 11 0,35 44 1,42 55 1,77 55 1,77 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  1577  50.87  3436  110.84  4010  129.35  4018  
129.6

1  

2-5         

Оправдани 401 36,45 896 74,67 970 80,83 970 80,83 

Неоправдани 3 0,27 3 0,25 3 0,25 3 0,25 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  404  36.73  899  74.92  973  81.08  973  81.08  

3-1         

Оправдани 877 41,76 1898 90,38 2072 98,67 2072 98,67 

Неоправдани 1 0,05 16 0,76 19 0,9 19 0,9 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  878  41.81  1914  91.14  2091  99.57  2091  99.57  
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3-2 I клас.  I Полугодиште (од 

почетка године) 

III клас. (од 

почетка године) 

II Полугодиште (од 

почетка године) 

 Укупно По 

ученику 

Укупно По 

ученику 

Укупно По 

ученику 

Укупно По 

ученику 

Оправдани 649 34,16 1275 67,11 1430 75,26 1430 75,26 

Неоправдани 1 0,05 3 0,16 3 0,16 3 0,16 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  650  34.21  1278  67.26  1433  75.42  1433  75.42  

3-3         

Оправдани 622 38,88 1206 75,38 1345 84,06 1345 84,06 

Неоправдани 5 0,31 11 0,69 11 0,69 11 0,69 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  627  39.19  1217  76.06  1356  84.75  1356  84.75  

3-4         

Оправдани 1133 66,65 2297 135,12 2647 147,06 2647 147,06 

Неоправдани 14 0,82 48 2,82 48 2,67 48 2,67 

Нерегулисани 0 0 4 0,24 143 7,94 143 7,94 

Укупно  1147  67.47  2349  138.18  2838  157.67  2838  157.67  

3-5         

Оправдани 2031 96,71 3993 190,14 4611 219,57 4611 219,57 

Неоправдани 105 5 126 6 131 6,24 131 6,24 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  2136  101.71  4119  196.14  4742  225.81  4742  225.81  

3-6         

Оправдани 574 31,89 1230 68,33 1303 72,39 1303 72,39 

Неоправдани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  574  31.89  1230  68.33  1303  72.39  1303  72.39  

4-1         

Оправдани 1607 64,28 3442 137,68 3893 155,72 3893 155,72 

Неоправдани 68 2,72 97 3,88 99 3,96 99 3,96 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  1675  67.00  3539  141.56  3992  159.68  3992  159.68  

4-2         

Оправдани 1173 58,65 2407 120,35 2702 135,1 2702 135,1 

Неоправдани 17 0,85 30 1,5 30 1,5 30 1,5 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно  1190  59.50  2437  121.85  2732  136.60  2732  136.60  

4-3         

Оправдани 1435 55,19 2691 103,5 3136 120,62 3136 120,62 

Неоправдани 24 0,92 38 1,46 38 1,46 38 1,46 

Нерегулисани 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Укупно  1459  56.12  2729  104.96  3174  122.08  3174  122.08  

 

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. 

  Велика улога је Тима за заштиту од насиља , који током године реализује низ 

превентивних активности, али и процеисуира и васпитно делује на ученике који крше 

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.Од ове школске године за одређену врсту васпитно-дисциплинских мера 

,ученицима се одређује одређена врста друштвено-корисног рада.На ученике то делује 

васпитно и код њих се негује и васпитава друштвена одговорност.У изрицању мера, води 

се рачуна о интегритету ученика и потенцијално лошем утицају изречене мере на личност 

ученика. 

 

Број изречених васпитно-дисциплинских мера   

 

ОДЕЉЕЊЕ УКОРИ ИСКЉУЧЕЊЕ 

Одељенског 

старешине 

Одељенског 

већа 

директора наставничког 

већа 

1-1 / / / / / 

1-2 / / / / / 

1-3 2 / / / / 

1-4 2 / / / / 

1-5 / / / / / 

2-1 / / / / / 

2-2 / / / / / 

2-3 2 1 / / / 

2-4 1 / / / / 

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

3-2 / / / / / 

3-3 / / / / / 

3-4 / / / / / 

3-5 / / / / / 

3-6 / / / / / 

4-1 5 / / / / 

4-2 / / / / / 

4-3 1 / / / / 

 Укупно  13 1 / / / 

 

 Такмичења 
  Ученици наше школе сваке године учествују на свим такмичењима из различитих 

области.Ове године виши нивои такмиче 

ња ниси организовани, тако да овај део извештаја, неће бити богат као претходних година. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

  На општинском такмичењу из математике, ученица првог разреда Невена 

Станковић се пласирала на Окружно такмичења. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

- За окружно такмичење су се пласирали ученици другог разреда гимназије: 

Вељко Богдановић, Алекса Богићевић и ученици трећег разреда Никола 

Пајкић,Милица Јоцић,Милош Јанковић,Иван Богојевић. 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Као и сваке године у школи влада велико интересовање за такмичење из биологије.За 

окружно такмичење, које није ни одржно, пласирали су се ученици трећег и четвртог 

разреда: 

Трећи разред 

1.место – Анђела Настасијевић,  2.место – Драган Илић, Јована Јанковић,  

Четврти разред 

1.место – Милица Брас, Катарина Буразор, 2.место – Соња Петровић, Невена Јовановић,  
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

За окружну књижевну олимпијаду пласирали су се ученици првог разреда: 

 Лукић Јована ,Миличић Александар  и Јевтић Алекса . 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

На општинском такмичењу из српског језика , учествовали су ученици првог и трећег 

разреда .Ови ученици су се пласирали за окружно такмичење, које није одржано, 

 први разред:Прво место-Лукић Јована,друго место-Мичић Александар и треће место-

Јевтић Алекса. 

MEET AND CODE 

У оквиру недеље програмирања ученици Средње школе „Милоје Васић“ Адамовић 

Матеја, Милијић Лазар, Лукић Вељко и Живковић Павле су били такмичарски тим на 

међународном такмичењу које је организовала иницијатива Meet and Code. Професор 

информатике Биљана Лукић је била ментор овог тима испред Удружења професора 

информатике Србије. Они су се такмичили у категорији Community а њихова тема је била 

„КОД за МУЗЕЈ“. Продукт рада тима наше школе је веб сајт Народног музеја у Великом 

Градишту где су ученици остварили планирани циљ а то је видљивост ове значајне 

установе широм света.На часовима рачунарства и информатике остали ученици су имали 

прилику да електронским путем гласају за тим наше школе. Европску недељу 

програмирања покренулa је 2013. године група саветника бившег комесара ЕУ за 

дигиталну агенду Nelies Кrоеs, а подржала их је Европска комисија. Ове године, Европска 

недеља кодирања одржала се од 5. до 20. октобра 2019. године. Meet and Code 

иницијативу су подржали SAP, Haus des Stiftens gGmbH и одговарајући партнери у 

земљама чланицама TechSoup Europe мреже.  

  

Школски тим 

ЛИКОВНИ КОНКУРС „МОЈА ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА“ 

  На ликовном конкурсу за календар ЕУ ПРО-а за 2020. годину "Моја европска 

заједница" ученица трећег разреда наше школе Јована Јанковић освојила је вредну 

награду - мобилни телефон. У конкуренцији 53 школе из 32 општоне и преко 150 радова 
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Јованин рад "И ми смо хероји" пласирао се у првих 10, од укупно 12 награђених. 

Овогодишња тема ставила је пред средњошколце и средњошколке задатак да у својим 

заједницама препознају које групе становништва су на неки начин занемарене или 

искључене из друштвених токова, односно којима је потребна помоћ, а затим и да на 

креативан начин предложе идеје како би могло да им се помогне и тако допринесе да 

буду равноправни чланови друштва. Победницима конкурса награде је уручио Сем 

Фабрици, Амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, 18. децембра 

у Научно-технолошком центру у Чачку, где је уприличена и изложба радова учесника 

овогодишњег конкурса. 

 

Јована Јанковић и награђени ра 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

У петак 24.01.2020. у Економско-трговинској школи у Пожаревцу одржано је окружно 

такмичење школских средњошколских одбојкашких екипа. Мушка одбојкашка екипа 

наше школе у полуфиналу победила је екипу Пожаревачке гимназије 2:0 (25:11, 25:24) и 

у финалу екипу Средње школе „Младост из Петровца на Млави 2:0 (25:9, 25:4). Тиме је 

освојила прво место и пласман на међуокружно такмичење. Женска одбојкашка екипа 

освојила је треће место. 
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Одбојкашице и одбојкаши  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 

Окружно  такмичење основних  и средњих школа у кошарци и баскету 3 на 3 одржано 

05.11.2019 . године у хали спортова у Петровцу на Млави са почетком у 9.00 а завршено 

је у 14 сати.На такмичењу је учествовало 97 учесника од чега је 35 девојчица и 62 дечака. 

           За окружно такмичење у кошарци  за основне школе пријавиле су се по две екипе у 

мушкој  и   женској . 

           За окружно такмичење у кошарци  за средње школе пријавиле су се три екипе у 

мушкој  и  једна екипа у женској конкуренцији .Нисмо успели да се пласирамо на 

међуокружно такмичење. 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

  Међуокружно такмичење из хемије за ученике средњих школа, одржано је 

14.3.2020. године у СШ „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци. На такмичењу 

су учествовали ученици од првог до трећег разреда средњих техничких школа и 

гимназија из Жагубице, Велике Плане, Великог Градишта, Пожаревца, Смедеревске 

Паланке и Смедерева. Такмичење је одржано у веома пријатном окружењу по 

планираном распореду у јако добро опремљеној лабораторији и протекло је у најбољем 

реду. Ученик наше школе, другог разреда Гимназије – Горан Кнежевић, из Голупца, 

освојио је прво место. Тест, који је ове године по мишљењу свих чланова комисије, био 

јако тежак, Горан је урадио одлично освојивши 30,25 поена. И практични рад, како из 

„кванти“ тако и из „квали“ анализа, урадио је са скоро максималним бројем поена. На 

крају такмичења, укупан број поена је био 95,5 што само потврђује квалитет и знање 

нашег ученика и спремност за даље такмичење. Овако одличним резултатом Горан 

Кнежевић пласирао се на Републичко такмичење које се нажалост , није одржало. 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ 

Такмичење  у стоном тенису одржаноје 10.10.2019.године у стонотениском клубу у 

Пожаревцу.Такмичење је почело у 09.00 сати а завршено је у 13.30.На такмичењу је 

учествовало седам мушких и две женске екипе  у категорији средњошколаца.Наша мушка 

екипа освојила је треће место. 

 

РЕЗУЛТАТИ МАТУРСКИХ  И ЗАВРШНИХ ИСПИТА 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 

МАТУРСКИ РАД ТЕМА МАТУРСКОГ 

РАДА 

С
Р

Е
Д

Њ
А

 О
Ц

Е
Н

А
 

4-1     

1 Аврамовић 

Милица 

Историја "Владавина Александра 

Обреновића и  

Мајски преврат" 

5,00 

2 Алексић Марија 

 

Филозофија "Утопија" 5,00 

3 Благојевић 

Наталија 

Историја "Почеци словенске 

писмености" 

4,33 

4 Буразор Катарина Историја "Тврђаве на Дунаву" 5,00 

5 Војиновић 

Валентина 

ликовна култура "Винсент Ван Гог" 4,67 

6 Грујић Иван  енглески језик "Charles Dickens" 3,67 

7 Дамњановић 

Стефан 

Историја "Самоуправни социјализам 

у време Тита" 

4,00 

8 Драгичевић Бранко ликовна култура "Ван Ајк" 3,00 

9 Дунић Вук Историја "Друштвене прилике у 

време Цара Душана" 

5,00 

10 Животић Душан Историја "Влада Милана 

Стојадиновића" 

4,67 

11 Ивановић Милица Историја "Солунски фронт" 4,67 

12 Лазаревић Лазар Историја "Албанска голгота" 5,00 

13 Лазић Нина Социологија "Породица и брак" 5,00 

14 Маринковић 

Марјан 

Историја "Краљ Петар Први 

Карађорђевић" 

5,00 

15 Мијајловић 

Милутин 

Историја "Стаљинградска битка" 4,00 

16 Милетић Милица Српски језик и 

књижевност"Сукоб 

разума и 

"Сукоб разума и 

осећајности код 

Достојевског" 

4,67 
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осећајности код 

Достојевског" 

17 Миливојевић 

Стеван  

Хемија "Стероиди" 4,67 

19 Младеновић 

Софија  

ликовна култура "Франциско Гоја" 4,67 

20 Петровић Јована Историја "Бој на Косову-мит и 

традиција" 

4,67 

21 Попић Милош Физика "Увод у астрономију" 4,33 

22 Савић Алекса  Историја "Берлински конгрес" 4,67 

23 Савовић 

Станислава  

Историја "Јосип Броз-култ 

личности" 

5,00 

24 Томић Вељко енглески језик "Тhe history of football in 

England" 

5,00 

25 Тошић Лука  Историја "Наполеон" 5,00 

         

   4-2     
 

1 Адамовић Матеја  информатика  "Рачунарска графика и 

графички процесори" 

4,67 

2 Брас Милица Биологија "Грађа и функције коре 

предњег мозга код човека" 

5,00 

3 Врачарић Милица Географија "Њујорк" 4,67 

4 Живковић Иван историја  "Крај Другог светског 

рата" 

4,33 

5 Животић Тијана ликовна култура "Исламска архитектура" 5,00 

6 Илић Борислав Географија "Природне одлике Србије" 4,33 

7 Јовановић Невена  Биологија "Морфолошке одлике и 

типови биљака" 

5,00 

8 Лупшић Алекса историја  "СССР пре Другог 

светског рата" 

4,67 

9 Милетић Петар историја  "Цар Душан и Византија" 4,67 

10 Милијић Лазар  историја  "Александар III 

Македонски" 

5,00 

11 Милић Јана српски језик и 

књижевност 

"Јунакиње руске 

књижевности" 

5,00 

12 Милићев Анђела Географија "Национални паркови 

Србије" 

5,00 

13 Милошевић 

Катарина  

историја  "Краљ Александар I 

Карађорђевић" 

5,00 

14 Михајловић 

Софија  

ликовна култура "Френк Лојд Рајт" 5,00 

15 Петровић Соња   Биологија "Диверзитет стероидних 

хормона и њихових 

рецептора" 

5,00 

16 Покрајац Вукашин ликовна култура "Амедео Модиљани" 4,67 
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17 Раденковић 

Теодора 

Социологија "Трговина људима" 4,67 

18 Стојановић 

Михајло 

ликовна култура "Огист Роден" 3,67 

19 Стојшић Теодора Географија "Град Београд" 4,67 

20 Стокић Јована историја  "Сеобе Срба" 5,00 

 

   

 

 

  4-3 туристички техничар 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
Е

З
И

К
 

С
Т

Р
У

Ч
Н

О
-Т

Е
О

Р
И

ЈС
К

А
 

З
Н

А
Њ

А
 

М
А

Т
У

Р
С

К
И

 

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Н

И
 Р

А
Д

, 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

ЈЕ
 А

 И
 Б

 

С
Р

Е
Д

Њ
А

 О
Ц

Е
Н

А
 

1 Алексић Јована 3 4 4 3,67 

2 Арсић Сара 5 2 2 3,00 

3 Богдановић Милица 3 4 3 3,33 

4 Бохарев Стефан 3 5 2 3,33 

5 Грујичић Стефан 4 4 4 4,00 

6 Дејановић Андријана 5 4 5 4,67 

7 Ђорђевић Александра 4 5 5 4,67 

8 Живковић Анђела 4 5 3 4,00 

9 Жикић Невена 4 4 3 3,67 

10 Занеллато Лука 4 3 5 4,00 

11 Ивковић Невена 4 4 4 4,00 

12 Илић Анита 5 5 5 5,00 

13 Кнежевић Милан 4 4 5 4,33 

14 Мијатовић Катарина 5 5 5 5,00 

15 Милојковић Ања 4 5 5 4,67 

16 Милосављевић Милош 5 3 4 4,00 

17 Милошевић Никола 4 2 5 3,67 

18 Мишић Јована 4 5 4 4,33 

19 Мркаљ Милица 5 4 4 4,33 

20 Парпанђеловић Марија 3 4 3 3,33 

21 Рајковић Тамара 5 4 5 4,67 
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22 Ранђеловић Софија 4 3 2 3,00 

23 Симић Тамара 4 4 2 3,33 

24 Стевић Анђела 4 4 4 4,00 

25 Стојићевић Лазар 4 2 2 2,67 

26 Узелац Наташа 5 4 5 4,67 

 

 

 

 

 

 3-4 Трговац  

Р.Б

. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

УЧЕНИКА 

ИСПИТНА КОМБИНАЦИЈА  ОЦЕН

А 

1 Милан Адамовић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја хране и 

опреме за бебе 

3 

2 Александра Андрејић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја 

кондиторских 

производа 

4 

3 Милутин Андрејић Набавка,  припрема 

продаје козметичких 

производа 

Продаја 

козметичких 

производа 

3 

4 Горан Арсић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја 

козметичких 

производа 

3 

5 Невена Живановић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја спортске 

опреме 

5 

6 Дијана Ивковић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја текстилне 

робе 

2 

7 Марко Јанковић Набавка,  припрема 

продаје кућне хемије 

Продаја 

козметичких 

производа 

4 

8 Ивана Луковац Набавка,  припрема 

продаје козметичких 

производа 

Продаја 

кондиторских 

производа 

5 

9 Немања Милорадовић Набавка,  припрема 

продаје козметичких 

производа 

Продаја хране и 

опреме за бебе 

5 
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10 Александра Милошевић Набавка,  припрема 

продаје 

прехрамбених 

производа 

Продаја кућне 

хемије 

3 

11 Микица Павловић Набавка,  припрема 

продаје кућне хемије 

Продаја кућне 

хемије 

3 

12 Сунчица Радовановић Набавка,  

припрема продаје 

козметичких 

производа 

Продаја текстилне 

робе 

5 

13 Матија Симоновић   / 

14 Никола Симоновић   / 

15 Памела Станојевић Набавка,  припрема 

продаје кућне хемије 

Продаја 

кондиторских 

производа 

5 

16 Милена Стефановић Набавка,  припрема 

продаје козметичких 

производа 

Продаја кућне 

хемије 

3 

17 Бошко Фазлић Набавка,  припрема 

продаје кућне хемије 

Продаја текстилне 

робе 

5 

18 Анђела Цветковић Набавка,  припрема 

продаје козметичких 

производа 

Продаја спортске 

опреме 

3 

     

 

3-5 кувар/конобар 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ УЧЕНИКА 

О
Б
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А

З
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В

Н
И

 

П
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О
Ф

И
Л

  

С
Р

Е
Д

Њ
А

 

О
Ц

Е
Н

А
 ТЕМА 

1. Кристина 

Андрејевић 

кон 5 КОН-8 Услуживање вечере у 

ресторану „A la carte“ применом 

III варијанте француског начина 

услуживања 

2 Вукашин Бановић кон 4 КОН-40 Услуживање вечере у 

ресторану „A la carte“ применом 

бечког начина услуживања 

3 Слађан Ђокић кон 4 КОН-37 Услуживање ручка у 

ресторану „A la carte“ применом 

бечког начина услуживања 

4 Сандра Живановић кон 5 КОН-26 Услуживање вечере у 

ресторану „A la carte“ са 

елементима барског пословања 

применом 

бечког начина услуживања 
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5 Александар 

Живковић 

кон /  Ученик није изашао на завршни 

испит због разредног испита из 

енглеског језика 

6 Матеја Јанковић кон 5 КОН-4 Услуживање ручка у 

ресторану „A la carte“ применом 

бечког начина услуживања 

7 Дарко Јовановић кон  / Ученик није изашао на завршни 

испит због разредног испита из 

енглеског језика 

8 Никола 

Недељковић 

кон 5 КОН-7 Услуживање вечере у 

ресторану „A la carte“ применом 

I варијанте француског начина 

услуживања 

9 Милош 

Абдурахмановић 

кув 5 КУВ-2 Говеђа салата; Пилав од 

пилећег меса, зелена салата; 

Принцес крофне са шлагом 

10 Наталија Аћимовић кув 5 КУВ-8 Валдорф салата; 

Чобански ћевап, српска салата; 

Гратиниране палачинке са 

орасима 

11 Тања Благојевић кув 5 КУВ-23 Шпагете карбонаре; 

Котлет Бон-фам, витаминска 

салата; Принцес крофне са 

шлагом 

12 Катарина Вујчић кув 5 КУВ-14 Чорба на српски начин 

од телећег меса; Роловано пилеће 

месо, мешано вариво, 

парадајз салата; Кох са винским 

шатоом 

13 Раде Ђорђевић кув 5 КУВ-19 Рижото са печуркама; 

Розбратна на српски начин, 

купус салата; Воћна салата 

14 Александра 

Јовановић 

кув 5 КУВ-1 Валдорф салата; Кордон 

блу, мешано вариво, зелена 

салата; Кох са винским шатоом 

15 Милан Јовановић Кув 3 КУВ-43 Поховане лигње, 

хајдучки ћевап, краставац салата, 

сува пита са орасима 

16 Данијел 

Крсмановић 

Кув 5 КУВ-41 Чорба на српски начин 

од телећег меса, филе мињони са 

печуркама, мешано вариво, 

зелена салата, палачинке са 

џемом. 

17 Александра Перић Кув 5 КУВ-12 Потаж од печурака; 

Бифтек Монте Карло, мешано 

вариво, парадајз салата; Сува 
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пита 

са орасима 

18 Стефан Петровић Кув 5 КУВ-21 Гратиниране палачинке 

са сиром; Телећи медаљони са 

сосом од печурака, мешано 

вариво, српска салата; Принцес 

крофне са шлагом 

19 Сузана Петровић Кув 4 КУВ-18 Поховане палачинке са 

шунком; Соте Строганов, 

пиринач вариво, српска салата са 

сиром; Гратиниране палачинке са 

орасима 

20 Марко Радовановић Кув 5 КУВ-15 Потаж од печурака; 

ролат Штефани, спанаћ као крем, 

парадајз салата, Воћна салата 

21 Јована Стокић Кув 5 КУВ-33 Валдорф салата; 

Хајдучки ћевап, Парадајз салата; 

Палачинке са чоколадом 

 

 

 

  Одржано 5 испитних одбора.Због епидемиолошке ситације, седнице испитног 

одбора  реализоване комбиновано, део преко Зум-а, а део наствника био у школи. 

 
Испитни одбор 

 

  Наши ученици су веома успешни на пријемним испитима за упис на факултете. И 

ове године упис матураната на факултете био је врло успешан.Наши матуранти уписали су 
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и најтраженије факултете:Електротехнички, грађевински, саобраћајни, медицински, 

фармацеутски.... 

 

 Дипломе, награде, похвале 
 

Свечана додела диплома матурантима 2020. 

 У Свечаној сали Средње школе “Милоје Васић“ у уторак 16. јуна додељене су дипломе 

носиоцима „Вукове дипломе“, као и посебне дипломе за изузетне успех. Ове године нису 

присуствовали сви матуранти, због превентивних мера које школа спроводи, услед 

пандемије. На почетку је директорка пригодним говором честитала свим матурантима 

завршетак школовања, захвалила се на успесима које су постигли у току школовања. 

Прво су награђени ученици генерације, Катарина Милошевић, матурант гимназије и 

Анита Илић, матурант-туристички техничар, а затим и сви ученици који су својим 

успесима допринели подизању угледа школе. 

 

Свечана додела диплома 

 
Носиоци „Вукове дипломе“ и ђаци генерације 
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Катарина Милошевић                                 Анита Илић 

Носиоци „Вукове дипломе“ 

1. Катарина Милошевић  

2. Анита Илић  

3. Марјан Маринковић 

4. Марија Алексић 

5. Вук Дунић 

6. Катарина Буразор 

7. Лазар Лазаревић 

8. Памела Станојевић 

9. Вељко Томић 

10. Лука Тошић 

11. Станислава Савовић 

12. Милица Брас 

13. Лазар Милијић 

14. Софија Михајловић 

15. Тијана Животић 

16. Невена Јовановић 

 ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НАГРАДИЛА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ 

И НАСТАВНИКЕ  

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, на свечаности уприличеној за 

најбоље ученике и наставнике у школској 2019/20. години, 23. jуна у свечаној сали 

оштинског здања, уручио је награде као признање за њихов рад, труд и изузетан успех 

који су током школовања остварили. Ученицима се обратила Руководилац Одељења за 

друштвене делатности и заједничке послове, Сања Стојадиновић, задужена за област 

основног и средњег образовања, истакла је да је руководство општине Велико Градиште 

одавно схватило да улагање у образовање није трошак већ добра инвестиција која се 

виешеструко исплати као и да се због тога сваке године у буџету издвајају средстава за 

образовање. Затим је ученике и наставнике пригодним говором поздравио председник 

општине, Драган Милић и наградио носиоце „Вукових диплома“ и ђаке генерације. У име 
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награђених се захвалила Катарина Милошевић, ђак генерације Средње школе “Милоје 

Васић’, матурант гимназије. 

Говор Катрине Милошевић: 

Говор Ђака генерације-Катарине Милошевић 

Поштовани председниче, директори школа, професори, родитељи, ученици и драги 

матуранти, посебна ми је част што вам се данас овде обраћам испред своје генерације. 

Пре свега желим да се захвалим Општини Велико Градиште на томе што сваке године 

награђује ученике, студенте и њихов труд и рад, а то није изостало ни ове године, с 

обзиром на ситуацију којој смо били изложени последњих месеци. Говорим у име свих 

када кажем да је велики подстрек за даљи успех када знамо да неко препознаје и цени 

наше залагање у области образовања.  

Са свог личног аспекта желела бих посебно да се захвалим разредним старешинама који 

су неговали и обликовали сваког од нас, као и свим професорима који су својим трудом и 

стрпљењем учинили да постанемо одговорни, вредни и добри људи.  

Наравно, највише хвала родитељима који су највећа подршка, и друговима без којих би 

сваки дан био једноличан; захваљујући њима, ове 4 године су прошле као трен.  

Одрастати у Великом Градишту и бити ученик Средње школе Милоје Васић је велика 

привилегија и једно драгоцено искуство. Топлина која се осећа у школским просторијама 

је неописива, а томе доприноси и однос који професори и радници у школи успостављају 

са ученицима још од првог дана.  

Овде завршавамо једно поглавље свог живота, али настављамо да хрлимо напред ка 

новим изазовима; излазимо их своје ушушканости и зоне комфора коју смо осећали 

одрастајући у нашем малом граду. Где год били, у срцима ћемо увек носити његов дух и 

енергију.  

Млађим генерацијама желим да поручим следеће: У новонасталом друштвеном систему, 

може вам се учинити да су вредности пољуљане, али је на нама да истрајемо и докажемо 

супротно, да дамо допринос друштву у којем живимо кроз образовање јер је ипак највеће 

богатство оно духовно које носимо у нама, а само духовно богати можемо да створимо 

боље друштво. 

Наше мало место је изродило много значајних личности, од научника до спортиста, а од 

вас тражим да наставимо да показујемо Србији и свету да наше Велико Градиште с 

правом носи епитет "велико". Хвала вам!  

http://ssvg.edu.rs/naslovna/govor230620.docx
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Додела награда 

 

Уручене награде најбољим радницима у локалној самоуправи 

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић у уторак 31. децембра уручио је 

на свечаном пријему награде радницима “за најистакнутијег запосленог у 2019. години“ у 

Oпштинској управи и јавним установама и предузећима локалне самоуправе. Награду је 

добила Сања Стефановић, професор историје уметности у Средњој школи “Милоје 

Васић“ Велико Градиште. 

 

Сања Стефановић на додели награда 
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Извештаји о раду стручних органа  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ  

  У току школске 2019/20. 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 15 седница Наставничког већа. 

Дневни ред седница Наставничког већа:   

12.09.2019. 

1. Разматрање извештаја о реализацији рада школе за школску 2018/2019. годину 

2. Разматрање извештаја о раду директора за школску 2018/2019- годину  

3. Усвајање извештаја о самовредновању 

4. Разматрање годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину  

5. Разно 

 

11.10.2019. 

1. Разматрање извештаја са матурске екскурзије 

2. Молбе за ослобађање  од наставе физичког васпитања 

3. Разно 

 

01.11.2019. 

       1.Избор два наставника који су у претходној години остварили изузетне резултате 

       2. Разно 

 

19.11. 2019.  

  

1. Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

2. Извештај ПП_службе о условима живота и рада ученика првог разреда 

3. Евиденција 

4. План уписа за школску 2020/21. 

5. Извештај са летњег медијског кампа 

6. Разно 
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05.12. 2019.  

  

1. Измена распореда часова 

2. Васпитно-дисциплински поступак-мере 

3. Разно 

13.12.2019. 

1. Учешће школе у пројекту  „Квалитетно образовање за све“ 

2. Разно 

 

27.12.2019. 

1. Доношење програма матурске екскурзије за 2020/21, 

2. Предлог Плана уписа за 2020/21, 

3. Резиме 2019 и планови за 2020. 

4. Разно 

 

29.01.2020. 

1. Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2. Владање ученика, васпитно-дисциплинске мере, друштвено-користан и 

хуманитарни рад 

3. Усвајање тема за матурски рад 

4. Разно 

 

25.02.2020. 

1. Измена распореда часова 

2. Истраживање о заступљености облика и метода рада у циљу унапређивања наставе 

и учења 

3. Разно 

06.03.2020. 

1. Измена распореда часова 

2. Надокнада часова због продужења зимског распуста  

12.06.2020. 

1. Усвајање оцена после одржаних матурских испита 

2. Похвале за ученике који се посебно истичу у појединим предметима 

3. Избор ученика генерације 

4. Обавезе до краја полугодишта 

5. Разно  
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15.06.2020. 

1. Давање мишљења Наставничког већа, о кандидатима за избор директора школе 

 

26.06.2020. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта 

2. Похвале за ученике 

3. Извештаји тимова, актива, стручних већа 

4. Комисије за упис 

5. Разно 

17.08.2020. 

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 

21. 08.2020. 

1.Доношење одлуке о реализацији наставе у 020/21. 

2.Расподела часова 

4. Именовање одељењских старешина 

3.Именовање комисије за Годишњи план,именовање тимова 

4.Евиденција, матичне књиге,ес дневник 

5. Наставни планови 

6. Разно 

31.08.2020. 

1. Анализа успеха на крају школске године 

2. Усвајање распореда часова 

3. План стручног усавршавања 

4. Распоред обавеза на почетку школске 2020/2021. 

5. Разно 
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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  15. НОВЕМБРА 2019.. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1.  Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

2. Владање, васпитно дисциплинске мере 

3. . Потреба за додатном подршком у учењу 

 

ДРУГА СЕДНИЦА ОДРЖАНА 28, ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха на крају првог полугодишта шк.2019-2020 

2. Изостанци 

3. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере 

4. Потреба за додатном подршком у учењу 

 

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОДРЖАНА ПОЧЕТКОМ 21. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ.- 

Дневни ред: 

1. Недовољни ученици на крају првог полугодишта 

2. Ученици који се не укључују у онлајн наставу и који су неактивни 

3.  Ученици који су на полугодишту били неоцењени и коментар на њихов напредак 

4. .Рад одељења и предлози за унапређење рада 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА У ЈУНУ 

МЕСЕЦУ 2020. 

Дневни ред: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године 

2. Реализација наставних планова и програма 

3. Предлог ученика за похвале и награде 

 

ПЕТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У АВГУСТУ МЕСЕЦУ 

2020. 

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. 
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 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 професора српског језика и књижевности и 

страних језика за школску 2019/2020. Годину 

Чланови стручног већа су: 

Председник стручног већа:Биљана Јовановић, професор немачког језика 

Бојан Јелић, професор Српског језика и књижевности 

Милена Дрндаревић, професор Српског језика и књижевности 

Сања Ђокић, професор Српског језика и књижевности 

Војкан Јовановић, професор Српског језика и књижевности 

Данијела Јаношевић,професор Француског језика  

Светлана Обрадовић, професор Француског језика 

Наташа Т Стевић, професор Латинског језика 

 

 

Рад Стручног већа професора српског језика и књижевности и страних језика, поред 

редовне наставе, остварен је кроз следеће активности: додатну и допунску наставу, рад 

секција, посете позоришту, сарадничке часове, посете семинарима, сарадњу са осталим 

већима и секцијама, Ђачким парламентом, 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 

 Посета позоришту 

 Подршка раду библиотечке секције 

 Активно учешће у пројектима у настави 

 Учешће у акцијама Ђачког парламента Школе, Народне библиотеке „Вук Караџић“ 

  Ауторска позоришна представа “Мagistra vitae“ученика и професора средње школе 

„Милоје Васић“ наменски написана за прославу јубилеја и први Дан школе имала је још 

два извођења. У уторак 24. септембра представа је изведена у ревијалном делу програма 
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на свечаном отварању 5. фестивала „Штап и канап“ у сали културног центра у Великом 

Градишту. Том приликом је нашој школи додељена захвалница за успешну дугогодишњу 

сарадњу. У петак 27. септембра представа је одиграна у Голупцу уз помоћ Народне 

библиотеке „Вељко Дугошевић“ из Голупца. У представи наступа 27 ученика од првог до 

четвртог разреда од којих је 24 глумца и три музичара. Текст за ову представу написао је 

професор књижевности Бојан Јелић, режисер је професор историје Ненад Михајловић, а 

асистент режије је професор књижевности Милена Дрндаревић. Видео материјал урадио 

је бивши ученик наше школе Александар Вељковић. Почетак представе везан је за 

настанак гимназије у Великом Градишту далеке 1879. године, а затим ток представе 

прати друштвена дешавања у земљи током 19 и 20. века. Аутори су представили 

дешавања која нису везана само за школу, већ описују дешавања с краја 19. века, првог и 

другог светског рата, распада бивше Југославије, бомбардовања 1999. године па све до 

данашњих дана. Са овом представом Средња школа „Милоје Васић“је планирала  да се 

кандидује за Фестивал средњошколских позоришта који се сваке године одржава у 

Крагујевцу, али због ситуације није одржан. 

 

„Magistra vitae“ 

 

26.9.2019. године обележен Европски дан језика, професори страних језика организовали 

су радионицу на којој су ученици израђивали паное на тему „Европа“, плакате са 

пословицама на више језика и делили пословице и изреке ученицима и професорима. 

Промовисана је вишејезичност, интеркултурална сарадња, толеранција, отвореност према 

другим културама и народима. 

У оквиру пројекта „Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља!“ Удружења 

грађана „Свет речи“ одржана је манифестација „Културом против насиља.“ Кроз културу 

Немаца, Енглеза и Француза представљено је културно понашање и опхођење ових 

заједница према маргинализованим групама у својим земљама. Касније су се ученици и 

ликовно изражавали и учествовали на ликовном конкурсу ЕУ ПРО на тему Моја евопска 

заједница.  

У сарадњи са библиотечком секцијом организована је посета сајму књига у Београду.  
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Кроз додатну и допунску наставу пружена је подршка ученицима од стране професора 

већа. Припремна настава се такође континуирано спроводи у складу са вапитно-

образовним потребама ученика.  

Професорке страних језика су са ученицима имале радионицу поводом Божића и 

новогодишњих празника на којој су ученици израђивали честитке. 

Професори су спремали ученике за Светосавску академију у оквиру литерарне, 

рецитаторске и драмске секције. 

Дана 28. фебруара обележава се Национални дан књиге. Тим поводом, у Народној 

библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту професорка српског језика и 

књижевности, Сања Ђокић, одржала је јавни час са ученицима другог разреда Средње 

школе „Милоје Васић“. На часу, који је био посвећен Иву Андрићу, великом приповедачу 

и добитнику Нобелове награде за књижевност 1961. године, професорка и ученици 

говорили су о најпознатијим приповеткама чувеног уметника, истакавши то да је 

уметност начин да се победе усамљеност и пролазност, а да је библиотека место на којем 

се ствара будућност. 

                        

Јавни час 

На општинском такмичењу из српског језика и књижевности и из граматике ученици су се 

пласирали на окружно такмичење које није одржано услед пандемије. 

Ученици четврте године радили су онлајн презентације 20 франкофоних земаља и на тај 

начин обележили Месец франкофоније. 

Ученица III1 Љубица Омеровић написала је песму „Родна равноправност“ и учествовала 

на конкурсу „Сви заједно за родну равноправност“ у организацији Министарства просвете, 

Амбасаде Француске и Француског института. Али конкурс је прекинут због пандемије. 

Припремна настава одржала се онлајн. 

Одржани су разредни и допунски испит у школи. 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 2019/20. 

Руководилац већа:Сандра Величковић, професор Енглеског језика 

Чланови већа: 

Наташа С Стевић, професор Енглеског језика 

Велина Стојковић, професор Енглеског језика 
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РЕАЛИЗО

ВАНЕ 

АКТИВН

ОСТИ 

КОЈЕ СУ 

БИЛЕ 

ПРЕДВИ

ЂЕНЕ 

ГОДИШЊ

ИМ 

ПЛАНОМ 

РАДА 

СТРУЧН

ОГ ВЕЋА 

НОСИО

ЦИ 

АКТИВН

ОСТИ И 

САРАДН

ИЦИ У 

РАДУ 

НАЧИН РАДА АКТИВНОС

ТИ КОЈЕ 

НИСУ 

РЕАЛИЗОВА

НЕ А БИЛЕ 

СУ 

ПРЕДВИЂЕН

Е 

ГОДИШЊИ

М ПЛАНОМ 

РАДА 

СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

ОЦЕНА 

УСПЕШНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ 

Септембар 

Организова

ње 

допунске 

и додатне 

наставе. 

Израда 

плана СУ 

 

Сандра 

Величков

ић 

Идентификовани 

ученици за допунску 

и додатну наставу, 

испланирана настава, 

реализована 

настава, · Израђен 

план на основу 

личног плана СУ, 

пријављени чланови 

већа, испланирана 

дисеминација на 

стручном већу  

- Успешно 

реализовано. 

Октобар 

Направљен 

списак 

потребне 

литературе 

· 

Реализациј

а свих 

облика 

наставе 

· 

Организова

на посета 

Сајму 

књига 

 

Сандра 

Величков

ић 

Чланови 

већа 

Велина 

Стојковић 

Стварање заједничког 

списка потребне 

литературе, слање 

списка директору, 

набавка и 

евидентирање 

набављених 

књига ·   · Анализа 

одржаних часова, 

планирање мера 

уколико има 

одступања · Контакти

рање агенције за 

извођење посете 

Сајму књига, 

пријављивање 

· Одлазак на 

једнодневне 

семинаре 

Успешно 

реализовано. 

Новембар·  

Реализациј

а свих 

Чланови 

већа 

Велина 

Стојковић 

Анализа одржаних 

часова, планирање 

мера уколико има 

одступања · Пријава 

- Успешно 

реализовано. 
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облика 

наставе 

Одрађен 

семинар: 

Настава 

енглеског 

језика 

заснована 

на 

интердисц

иплинарно

м 

приступу. 

 

 

и Наташа 

Стевић 

за семинар, одлазак 

на семинар, 

дисеминација  

·Децембар  

Реализациј

а свих 

облика 

наставе 

· Анализа 

рада на 

крају првог 

класифика

ционог 

периода 

· Припреме 

за 

одржавање 

школског 

такмичења 

· 

Организова

ње 

припремне 

наставе за 

ученике 

четврте 

године 

 

Чланови 

већа 

Сандра 

Величков

ић 

Наташа 

Стевић 

Велина 

Стојковић 

Анализа одржаних 

часова, планирање 

мера уколико има 

одступања · Припрем

а 

извештаја · Идентиф

икација ученика који 

учествују на 

такмичењу, 

планирање 

припремне 

наставе · Идентифик

ација ученика 

четврте године који 

су заинтересовани за 

припремну наставу за 

упис на факултет, 

планирање 

припремне наставе  

- Успешно 

реализовано. 

Јануар 

Реализациј

а свих 

облика 

наставе 

Сви 

чланови 

већа 

Велина 

Стојковић 

Идентификовани 

ученици 

заинтересовани за 

државно такмичење 

из енглеског језика и 

ученици 

Одлазак на 

једнодневне 

семинаре. 

Успешно 

реализовано. 
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· Припрема 

за 

школско 

такмичење 

Одабир 

тема за 

матурске 

радове 

ученика 

четврте 

године 

гимназије. 

Пријава  

ученика за 

Хипо 

такмичење 

из 

енглеског 

језика. 

 

Наташа 

Стевић 

Сандра 

Величков

ић 

заинтересовани за 

Хипо 

такмичење.Организо

вана припрема за оба 

такмичења.Пријавље

на школа као 

домаћин Хипо 

такмичења.Одабране 

теме за матурске 

радове. 

Фебруар 

Реализациј

а свих 

облика 

наставе 

 

 

 

 

Сви 

чланови 

већа 

 

 

 

 

 

Учешће наше школе 

као домаћина 

такмичења 

Прелиминарни 

ниво ХИПО 

такмичења 

(због 

продужења 

зимског 

распуста). 

Успешно 

реализовано. 

Март 

Одржан 

прелимина

рни ниво 

такмичења 

HIPPO  

Сандра 

Величков

ић(коорди

натор),Нат

аша 

Стевић и 

Велина 

Стојковић 

(дежурни 

наставниц

и) 

Организација,штампа

ње 

тестова,спровођење 

такмичења,дежурање 

наставника. 

 Успешно 

реализовано. 

Април 

Реализациј

а свих 

облика 

Сви 

чланови 

већа 

Настава на даљину.  Успешно 

реализовано. 
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наставе 

за време 

ванредно

г стања. 

Мај 

Реализациј

а свих 

облика 

наставе 

за време 

ванредно

г стања. 

Полуфинал

е ХИПО 

такмичења 

 

Сви 

чланови 

већа 

 

. 

Настава на даљину. 

Усмеравање ученика 

на линкове на коме су 

је одржана 

полуфинална рунда 

такмичења. 

(такмичење је 

одржано преко зум 

апликације). 

 Успешно 

реализовано. 

Јун 

Одржан 

матурски 

испит из 

енглеског 

језика 

 

 

Наташа 

Стевић 

 

 

 

Усвајање тема за 

матурски 

испит,штампање 

материјала,организац

ија испита. 

 Успешно 

реализовано. 

 

ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

Веће Економске групе предмета , чине: 

Снежана Рашић,председник 

Чланови: 

Вера Стокић 

Светлана Стефановић 

Љиљана Обрадовић 

Снежана Милорадовић 

Мирко Симић 

Тања Јовановић 

Урош Дучић 

   Стручно веће економске групе предмета редовно се састајало и по потреби. На 

првом састанку је утврђен план за наредну школску годину, утврђен је план за Практичну 

наставу у блоку за све профиле, подељени су часови и дати предлози за семинаре. На 

састанцима су професори упознати са закључцима који су донети на педагошким 

колегијумима. 

27.09.2019. обележен је Светски дан туризма у организацији професора економске групе 

предмета. Одржан је јавни час са ученицима четврте године –туристички техничар и 

указано је на значај туризма како у економском, тако и у социо –психолошком смислу. 
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Час су пратиле презентације ученика на разне теме које се обрађују у оквиру наставног 

плана, а пратећи материјал је изложен у холу школе.  Овом приликом смо још једном 

пожелели добродошлицу најмлађим ученицима овог смера. 

20.10.2019. обележен Светски дан здраве хране,  припремом разних јела за чију су 

примену коришћене сировине које се сврставају у здраву исхрану, а све у организацији 

професора Тање Јовановић и Мирка Симића и реализацији ученика кувар –посластичар, 

I4. 

Наши ученици туристички техничари су 30.10.2019. посетили Лепенски вир и Голубачку 

тврђаву. 

26.12.2019. организована је Новогодишња радионица на којој су ученици II4 са својом 

разредном Драганом Пајкић и професорима Тањом Јовановић и Мирком Симићем  

правили разне колачиће и посластице  које су декорисали новогодишњим мотивима. 

27.01.2020. за школску славу Светог Саву наши ученици профила-конобар су 

послуживали на коктелу. 

Као и сваке године, наши ученици , туристички техничари и кувари-посластичари су 

посетили овогодишњи Сајам туризма, као једну значајну манифестацију. 

Допунска настава је одржавана по потреби и адекватно вођена. Припремна настава за 

матурске и завршне испите одржана је с обзиром на ванредно стање преко наставе на 

даљину. 

Матура за туристичке техничаре протекла је без проблема, као и завршни испит за 

трговце и куваре – конобаре. Матурски и завршни испити реализовани су у мањим 

групама и уз поштовање и примену свих мера заштите од корона вируса. Наши 

матуранти су показали добро знање и постигли добар успех на матурском и завршном 

испиту, пре свега доказали су своју зрелост. Наравно, све је то  резултат  вишегодишњег  

учења,  доста  припремног  рада  и великог залагања  предметних  професора. 

 

ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА ШКОЛСКУ 

2019/2020. 

Веће друштвених наука у Средњој школи чине предметни наставници следећих предмета: 

- историје (Милош Петровић, Ненад Михајловић) 

- географије (Ана Илић, Данијела Парезановић)  

- социологије, устава и права грађана и филозофије (Миљан Вељковић) 

- психологије (Марија Јовић, Марија Стојановић) 

- историје уметности (Сања Стефановић) 

- верске наставе (Урош Миловановић)  

-  
-  Веће друштвених наука са својим члановима је  поред редовних обавеза 

извођења наставе и припрема матурских испита и тема како у време редовне 

наставе тако и у време искушења и наставе на даљину за време пандемије корона 

вирусом имало и следеће активности у које је учествовало као организатор али и 

као учесник у пројектима и другим активностима: 

- .Летњи камп медијске писмености КОПАОНИК 2019. 

- Форум школских библиотекара. 

- Представа „Magistra vitae...“. 

- Ликовна радионица „Моја европска заједница“. 

- Обележавање Дана менталног здравља 10.10.2019. 
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- Обележавање Дана науке за мир и развој 10.11.2019. 

- Обележавање Дана толеранције 16.11. 2019. 

- Обележавање Месеца борбе против болести зависности 

- Обележавање Светског дана људских права 10.12.2019. године 

- Промоција књиге „Поп књижевност“ Мухаремa Баздуља. 

Прослава Светог Саве -школска слава 

  27. јануара 2020. године Средња школа „Милоје Васић“ из Великог Градишта 

прославила је своју славу Светог Саву. На почетку смо чули Светосавску химну у 

заједничком извођењу ученика основне школе, средње школе и музичке 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 обележавање јубилеја школе, промоцију монографије и прославу првог дана 

школе. У наставку програма, Светосавску беседу читала је Јана Милић, матурант наше 

школе, а потом су ученици наше школе извели представу коју су осмислили професори 

књижевности и професор историје Ненад Михајловић. По завршетку представе, дружење 

је настављено у холу школе уз пригодан коктел. 

           

„Свети Сава“ 

- Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља  (последње 

среде у фебруару) под називом „Дан розих мајица“ 

- Припрема пригодног материјала у време наставе на даљину о празнику Васкрса. 

- Прослава дана школ 

- Учешће у изради презентације школе у оквиру Тима за презентацију школе. 

- .Организација председника Већа друштвених наука тј.учешће у одржавању 

састанака колектива током извођења ел.наставе у спровођењу седница и давању 

објашњења путем зоом апликације што је довело до лакше комуникације свих који 

су желели да се укључе 

- Учешће на  ел.семинарима већине чланова Већа током првог полугодишта. 

- Текст о менталном здрављу у време пандемије корона вирусом. 

- Текст о холокаусту. 

- Текст о мартовском погрому на Косову. 

- Спровођење истраживања које има за циљ унапређење образовно-васпитног рада 

- Обележавање Дана школе 
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Ове године нисмо могли да обележимо Дан  школе на начин, како смо то 

урадили прошле године.На иницијативу директорке и педагога школе , одржана је 

онлајн приредба.Хор наше школе уз пратњу професорке Надежде Цветковић 

отпевао је неколико  пригодних песама.Уз техничку подршку вероучитеља Уроша 

Миловановића и велику помоћ педагога , Александре Димитријевић и професорке 

Сање Ђокић,Свечана академија постављена на је на youtube каналу и на нашем 

сајту.Академију смо поделили преко друштвених мрежа, па је на тај начин , 

велики број људи ипак „присуствовало“ обележавању Дана школе. 

  
 

Онлајн свечана академија 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА  ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/20. 

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Бојана Живковић, професор математике 

Чланови Стручног већа 

Зоран Ташић, професор математике Горан Мишић, професор биологије 

Марко Петровић, професор математике и 

информатике 

Јелена Бунчић, професор биологије 

Милена Васић, професор математике и 

информатике 

Маргита Ерић, професор хемије 

Душица Видуљевић, професор математике 

и физике 

Наташа Грујић, професор хемије 

Биљана Лукић, професор информатике  

Тодор Драгољевић, професор физике  

 

Веће  је ове школске године до наступања ванредне ситуације, своје активности 

реализовало у складу са својим планом, који је део Годишњег плана.У току школске 

године, редовно су одржавани састанци Стучног већа. 

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

сами су били организатори.Чланови нашег већа су и чланови других тимова и актива и 

дали су велики допринос њиховом раду. 

У септембру је реализована акција екосекције у организацији ученика 3-1, који су 

успоставили контакт са фирмом Gomex, где се такође сакупљају чепови и предају 

активистима акције "Чепом за хендикеп", а уз помоћ ученика и професора школе, који су 

доносили чепове у школу, успешно је реализована акција предаје сакупљене пластике на 

рециклажу. Акцију паковања и уређења нагомиланог папира у школи реализовали су 
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ученици 3-1 Ања Јовић, Марија Тадић, Јован Поповић, Емилија Ђокић, Јана Станојевић, 

Милица Мајсторовић (записничар) и Кристијан Булатовић. Они су, истовремено, 

преузели улогу екипе-организатора активности у екосекцији. Значајну помоћ пружили су 

и секретар школе Татјана Богичевић, Милена Васић и домар школе Љубиша Лезић. 

 

Рециклери из Пожаревца су папир сакупљaн крајем прошле школске године, 

допуњен новим количинама од 30.9.2019. од стране свих актера у школи, а спакован и 

прилагођен за одношење од стране активиста екосекције, однели 16.10.2019.године. 

Сакупљено је између 400 и 500 кг папира, чиме је остварен циљ спасавања 6-8 стабала 

дрвећа, а с обзиром на то да је акција носила назив "Подршка рециклерима!", сав папир је 

поклоњен, што значи да су они утрошили једино средства за транспорт, док су време, 

енергију и сировине заједнички уложили актери школе, активисти екосекције (нарочито) 

и рециклери, а све то на волонтерској бази. 

 

 Обележен је  Дан здраве хране пригодним предавањем од стране такмичара из биологије 

и чланова екосекције. 

 

Радионице „Имам право на безбедан интернет“ 

У току септембра и октобра 2019/20. школске године одвијале су се радионице које су за 

циљ имале подизање свести о безбедности ученика првог разреда у дигиталном 

окружењу. Радионице је водила Биљана Лукић, професор рачунарства и информатике 

заједно са вршњачким едукаторима Катарином Милошевић, Невеном Јованови и 

Анђелом Милићев, ученицама 4-2. Програм радионица је заснован на приручнику 

Дигитално насиље - превенција и реаговање чији су издавачи Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и Педагошко друштво Србије. 

Радионицама су присуствовалa и члан тима за превенцију насиља, занемаривања и 

злостављања ученика у нашој школи професор Вера Стокић и професор рачунарства и 

информатике Милена Васић. 

Meet and Code 

У оквиру недеље програмирања ученици Средње школе „Милоје Васић“ Адамовић 

Матеја, Милијић Лазар, Лукић Вељко и Живковић Павле су били такмичарски тим на 

међународном такмичењу које је организовала иницијатива Meet and Code. Професор 

информатике Биљана Лукић је била ментор овог тима испред Удружења професора 

информатике Србије. Они су се такмичили у категорији Community а њихова тема је била 

„КОД за МУЗЕЈ“. Продукт рада тима наше школе је веб сајт Народног музеја у Великом 

Градишту где су ученици остварили планирани циљ а то је видљивост ове значајне 

установе широм света. 

На часовима рачунарства и информатике остали ученици су имали прилику да 

електронским путем гласају за тим наше школе. Европску недељу програмирања 

покренулa је 2013. године група саветника бившег комесара ЕУ за дигиталну агенду 

Nelies Кrоеs, а подржала их је Европска комисија. Ове године, Европска недеља кодирања 

одржала се од 5. до 20. октобра 2019. године. Meet and Code иницијативу су подржали 

SAP, Haus des Stiftens gGmbH и одговарајући партнери у земљама чланицама TechSoup 

Europe мреже. 

Фестивал науке „Разоткривање“ 2019. 

Ученици наше школе су и ове године, у петак, 6. децембра 2019. посетили Фестивал 

науке у Београду. Уз пратњу професора Новковић Весне, Лукић Биљане и Живковић 

Бојане, наши ђаци су имали прилику да учествују у различитим радионицама као што су 
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„Знање покреће“, „Феномен међу нама“, „Енергија која покреће свет“... На фестивалу је 

учествовало више од 60 научних и образовних институција, удружења, али и појединаца 

из Србије и иностранства. Сваки посетилац могао је наћи нешто занимљиво у 

разноврсности сајма, који је покривао теме из физике, хемије, биологије, психологије и 

медицине, роботике, астрономије и географије.... Кључни део ове мисије био је 

приближити науку ненаучној публици тј. ученицима наше школе и изазвати 

интересовање за научни рад, а у будућности изазвати разумевање научних утицаја на 

свакодневни живот. 

Семинар из биологије – Истрaживачка станица Петница 

У периоду од 29.1.2020. до 4.2.2020. ученица наше школе, Анастасија Милошевић, била 

је полазница Зимског семинара из биологије у Истраживачкој станици у Петници. Зимски 

семинар је теоријског типа и садржи веома интензиван програм предавања, разговора и 

вежби, укључујући и проверу предзнања полазника. Писала је семинарски рад из области 

генетике на тему „Вортекс изумирања и МВП“. Ученица се путем овог семинара боље 

упознала са научном дисциплином за коју се определила. 

 

Семинар  из биомедицине -Истрaживачка станица Петница 

Семинар је одржан од 01.07.2020. до 07.07.2020. Семинару је присуствовао Горан 

Кнежевић , ученик другог разреда гимназије.У односу на прошле семинаре се битно 

разликовао због специфичне епидемиолошке ситуације у којој се налазимо, али се готово 

несметано одржао. Семинар се састојао од великог броја предавања из области опште 

хемије, органске хемије, цитологије, протеина, генетике и медицине. За тему семинарског 

рада , ученик је изабрао тему "Ренин-ангиотензин-алдостерон систем и инхибитори 

ангиотензин конвертујућег ензима" и кроз обраду саме теме се боље упознао са 

употребом лекова у циљу лечења хипертензије односно спуштања крвног притиска. 

Селекција је била доста строга, 50% полазника пролази даље, од којих је  један Горан.. 

Следећи семинар ће се одржати крајем септембра. Он ће бити практичне природе и 

радиће се у лабораторији која је врхунски опремљена. 

 
Семинар у Петници 

 

Међуокружно такмичење из хемије 

Међуокружно такмичење из хемије за ученике средњих школа, одржано је 14.3.2020. 

године у СШ „Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци. На такмичењу су 

учествовали ученици од првог до трећег разреда средњих техничких школа и гимназија 

из Жагубице, Велике Плане, Великог Градишта, Пожаревца, Смедеревске Паланке и 



                                        

стр. 63 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

Смедерева. Такмичење је одржано у веома пријатном окружењу по планираном 

распореду у јако добро опремљеној лабораторији и протекло је у најбољем реду. Ученик 

наше школе, другог разреда Гимназије – Горан Кнежевић, из Голупца, освојио је прво 

место. Тест, који је ове године по мишљењу свих чланова комисије, био јако тежак, Горан 

је урадио одлично освојивши 30,25 поена. И практични рад, како из „кванти“ тако и из 

„квали“ анализа, урадио је са скоро максималним бројем поена. На крају такмичења, 

укупан број поена је био 95,5 што само потврђује квалитет и знање нашег ученика и 

спремност за даље такмичење. Овако одличним резултатом Горан Кнежевић пласирао се 

на Републичко такмичење које је требало да се одржи у мају ове године.  

 

Чланови већа су  реализовали додатну и допунску наставу по потреби из свих предмета 

током целе године, као и припремну наставу у складу са интересовањима ученика. 

Зоран Ташић, Бојана Живковић и Марко Петровић су учествовали у раду комисија за 

прегледе тестова на завршном испиту на крају основног образовања 

Остале активности чланова већа биће приказане у извештајима тимова, актива и секција. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МУЗИЧКУ, ФИЗИЧКУ И ЛИКОВНУ 

КУЛТУРУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Спортом против насиља 

У оквиру пројекта: Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља! 

Удружења грађана " Свет речи", подржаног од стране Министарства омладине и спорта, 

у нашој школи, 27.9.2019. одржана је манифестација: Спортом против насиља. 

Професори физичког васпитања Драгана Пајкић и Дејан Милановић дали су велики 

допринос овој манифестацији, организацијом свог рада, на данашњи дан, који је 

обележен и као Европски школски спортски дан. Осим промоције спорта, професори 

физичког васпитања и педагог Александра Димитријевић, објаснили су значај и 

предности бављења спортом и позвали присутне на неговање здравих стилова живота. 

Европски спортски школски дан 2019. 

Под слоганом #BeActive, Европска недеља спорта одржава се од 23. до 30. септембра 

широм Србије у циљу подизања свести о здравом животу и важности спорта и физичких 

активности. Европска недеља спорта одржава се по други пут у Србији у организацији 

Олимпијског комитета Србије и Министраства омладине и спорта под покровитељством 

Европске Уније. 

Средња школа „Милоје Васић“ се као и претходне године укључила у овај пројекат и 

27.09.2019. организовала „Европски спортски школски дан“. У реализацији су 

учествовали професори физичког васпитања и ученици свих разреда. Манифестацију су 

подржали и остали професори нае школе. Ученици су презентовали фолклор, џудо, 

баскет 3х3 и одбојку.  
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Као и сваког почетка школске године, у септембру, октобру и новембру организовани су 

међуодељењски турнири у одбојци, баскету, и појединачни турнир у стоном тенису. 

11. октобра на екипном окружном такмичењу у стоном тенису у Пожаревцу, наша школа 

освојила је треће место. 

У Народном музеју Велико Градиште отворена је 35. по реду изложба „Перспективе “ у 

организацији Националне галерије и Народног музеја, а уметничка дела изложило је 

десеторо аутора студената факултета ликовних уметности. 

„Музиком против насиља“ 

У оквиру пројекта: Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља! Удружења 

грађана "Свет речи", подржаног од стране Министарства омладине и спорта, у нашој 

школи, 14.10.2019. одржана је манифестација „Музиком против насиља“. У свечаној сали 

школе професорка музичке културе Надежда Цветковић одржала је две музичке 

радионице са прва два разреда наше школе. Као продукт настале су две композиције које 

говоре о ненасиљу и позитивним вредностима. У холу школе, путем разгласа, за време 

трајања наставе и за време одмора емитовани су страни хитови са темом позитивних 

осећања и мисли. Желели смо да поручимо да музика може да промени наше мисли и 

осећања и да сви заједно негујемо ненасилну атмосферу у Средњој школи „Милоје 

Васић“. 

Mултимедијално вече културе 

У Свечаној сали Средње школе „Милоје Васић“ у петак, 18. октобра 2019. године, уз 

помоћ Општине Велико Градиште одржано је мултимедијално вече културе у 

организацији уметничке групе „Луцидо“. Уз изложбу слика и фотографија академских 
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сликара Браничевског округа и ученика Основне и Средње школе и Музичке школе 

„Стеван Мокрањац“ из Пожаревца (истурено одељење у Великом Градишту), своје 

стихове рецитовали су и завичајни песници, а ученици поменутих школа допринели су 

програму кроз учествовање у музичком и књижевном делу. Догађај је забележен и у 

медијима: Курир, www.espreso.rs и tpknews 

 

 

Ликовна радионица „Моја европска заједница“ 

Развојни програм ЕУ ПРО расписао је наградни ликовни конкурс за ђаке средњих школа 

и гимназија из 99 градова и општина, међу којима је и Велико Градиште на тему „Моја 

европска заједница“ како би подстакао младе да боље сагледају своје локалне заједнице 

и увиде проблеме са којима се њихови суграђани и суграђанке из осетљивих група 

суочавају. Конкурс се традиционално организује тринаести пут са циљем да се подстакне 

креативност, али и активизам младих из локалних самоуправа укључених у програм те да 

се талентовани ђаци, као и школе које подржавају креативно стваралаштво младих, 

награде. Тим поводом у понедељак 28. октобра у свечаној сали наше школе одржана је 

ликовна радионица на којој је учествовало двадесетак ученика од првог до четвртог 

разреда из Великог Градишта и Голупца, а радионицу су водиле професорка историје 

уметности Сања Стефановић и педадог Александра Димитријевић. Ова тема пред 

ученике је поставила задатак да у својим заједницама препознају које групе становништва 

су на неки начин занемарене или искључене из друштвених токова односно којима је 

потребна помоћ, а затим и да предложе и креативно прикажу идеје како би могло да им 

се помогне и тако допринесе да буду равноправни чланови друштва. Најбољи радови по 

оцени жирија наћи ће се на страницама календара ЕУ ПРО-а за 2020. годину, док ће 

њихови аутори и ауторке бити награђени лаптоп и таблет рачунарима и мобилним 

телефонима. Организатор конкурса позива и саме школе да организују интерна 

такмичења на којима ће изабрати радове за учешће на конкурсу, а школа која се буде 

показала као најбоља у ангажовању и организацији добиће као награду лаптоп и 

пројектор. 

https://www.kurir.rs/vesti/srbija/3345239/multimedijalno-vece-kulture-u-velikom-gradistu-recitovali-djaci-i-zavicajni-pesniciodrzana-izlozba-slika-i-fotografija-foto?fbclid=IwAR2bfIibVY34s_OnVl0qT6Wz5zFl7sWVXmhAmtjPA9c4nAQ0AB3L0MpvlAY
https://www.espreso.rs/kultura/knjiga/457319/knjizevno-vece-vikend-kulture-u-velikom-gradistu?fbclid=IwAR3vG10hA7lPo8PmXPRoffoFHKeFned32QdkcnU6aDz4Qwdr6zyNsgZybac
https://www.tpknews.com/vikend-kulture-u-velikom-gradistu/?fbclid=IwAR2w6kYGi9JRCOjhRADEzerVg39REc_OL-l0o1L5i5ykXTwLkFB9HBE0iOY#sthash.mLWi1KuN.dpbs
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Награда на ликовном конкурсу "Моја европска заједница" за Јовану Јанковић 

На ликовном конкурсу за календар ЕУ ПРО-а за 2020. годину "Моја европска заједница" 

ученица трећег разреда наше школе Јована Јанковић освојила је вредну награду - мобилни 

телефон. У конкуренцији 53 школе из 32 општоне и преко 150 радова Јованин рад "И ми 

смо хероји" пласирао се у првих 10, од укупно 12 награђених. Овогодишња тема ставила 

је пред средњошколце и средњошколке задатак да у својим заједницама препознају које 

групе становништва су на неки начин занемарене или искључене из друштвених токова, 

односно којима је потребна помоћ, а затим и да на креативан начин предложе идеје како 

би могло да им се помогне и тако допринесе да буду равноправни чланови друштва. 

Победницима конкурса награде је уручио Сем Фабрици, Амбасадор и шеф Делегације 

Европске уније у Републици Србији, 18. децембра у Научно-технолошком центру у 

Чачку, где је уприличена и изложба радова учесника овогодишњег конкурса.5. новембра 

у Петровцу на Млави одржано је окружно такмичење у баскету 3 на 3 и у кошарци. Наша 

екипа освојила је друго место у баскету 3 на 3, и треће место у кошарци.Новембар и 

децембар су протекли у организацији Школске славе Светог Саве. У Пожаревцу 24. 

јануара одржано је окружно такмичење у одбојци. Мушка екипа освојила је прво место а 

женска треће место.Прослава Светог Саве, 27. 01.Организација прославе Дана школе 

(припрема хора). 

Годишњи извештај о реализацији школског развојног плана 

„Музиком против насиља“ 

14.10.2019. Одржана је манифестација 

„Mузиком против насиља“. У 

Свечаној сали школе професорка 

музичке културе Надежда Цветковић 

одржала је две музичке радионице са 

прва два разреда наше школе. Као 

продукт настале су две композиције 

које говоре о ненасиљу и позитивним 

вредностима. У холу школе, путем 

разгласа, за време трајања наставе и за 

време одмора емитовани су страни 

хитови са темом позитивних осећања 

и мисли. Желели смо да поручимо да 

музика може да промени наше мисли 

и осећања и да сви заједно негујемо 

ненасилну атмосферу у Средњој 

школи „Милоје Васић“.  

 

20 ученика је анкетирано, након реализоване 

манифестације. На прво питање да ли ученици 

сматрају  да су  манифестације којима се 

промовише музика  значајне за очување 

менталног здравља сваког појединца, свих 20 

ученика (100%) је одговорило да.  На друго 

питање , шта мисле колико често треба да 

буде заступљеност музичких  манифестација у 

току школске године, 5ученика (25%) је 

одговорило од једном да два пута годишње, 

једанаесторо њих (55%) три до четири пута, 

док је за више пута годишње четворо (20%) 

ученика дало одговор. 

На питање на који начин музика може 

допринети да се насиље у школи па и 

друштвеној заједници сведе на најмању 

могућу меру ученици су навели да „музика 

смирује, тако да особа која осећа љутњу може 

се опустити“; „музика може смањити осећај 

напетости и ублажити неурозу“. 

„Културом против насиља" 

28.10.2019. одржана је манифестација 

„Културом против насиља". 

Након реализоване манифестације, извршено 

је анкетирање ученика.  Анкетом је обухваћен 

31 ученик. 
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Mанифестација је реализована кроз 

истраживачке задатке ученика који 

похађају наставу изборног предмета: 

Језик, култура и медији, ученика који 

уче стране језике у нашој школи и 

оних који имају таленат за ликовно 

изражавање. Кроз културу Немаца, 

Енглеза и Француза представљено је 

културно понашање и опхођење ових 

заједница према маргинализованим 

групама у својим земљама. Тако су 

ученици добили идеју да се ликовно 

изразе и узму учешће на ликовном 

конкурсу ЕУ ПРО на тему: Моја 

европска заједница. Циљ конкурса је 

подстаћи младе да боље сагледају 

своје локалне заједнице и увиде 

проблеме са којима се њихови 

суграђани и суграђанке из осетљивих 

група суочавају. Манифестација је 

допринела да се увиди значај 

културног понашања према 

различитостима и да се избегне свако 

евентуално насиље.  

 

На  прво питање , да ли сматрате да су 

манифестације којима се промовише значај 

очувања културе битне за развој појединца , 

19 ученика је одговорило да (61,2%), 6 

ученика је одговорило не (19,35%), 6 ученика 

је оговорило не знам (19,35%). 

На друго питање, по вашем мишљењу, може 

ли се манифестацијама (нпр. „Културом 

против насиља“, учешће у ликовном 

конкурсу: Моја европска заједница) које нуде 

културне обрасце развијених друштава 

утицати на смањење насиља у нашој 

заједници, 9 ученика је одговорило да (29,03 

%), 13 ученика је одговорило не (41,93 %),  9 

ученика је одговорило не знам (29,03%). 

На питање број три, опишите на који начин 

култура може допринети да се насиље сведе 

на најмању меру у школској па и широј 

друштвеној заједници, ученици су давали 

сопствене одговоре који се могу 

класификовати на неколико предлога: 

 Више предавања, манифестација, 

разговора и презентација на ову тему, 

10 ученика. 

 Култура промовише мир и љубав, мења 

свест, оплемењује људе, 2 ученика. 

 То је ствар кућног васпитања, морају се 

укључити родитељи, не може се све 

урадити у школи., 3 ученика. 

 Реално приказати слике жртава насиља, 

ставити их на видно место, 1 ученик. 

 Јача контрола, мере, казне и санкције, 2 

ученика. 

 Немогуће је смањити насиље упркос 

свим радионицама, 2 ученика. 

 Култура нема моћ над насиљем, 4 

ученика. 

 Не знам је био одговор 4 ученика 

 Нема одговор на ово питање, 3 

ученика. 
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Вршњачка подршка у учењу   

 

Акционим планирањем предвиђена је 

активност вршњачког учења и праћење 

активности у оквиру часа одељењске 

заједнице. Вршњачка подршка је била доста 

присутна у онлајн настави, истичу и 

наставници и ученици у извештајима који су 

редовно достављани школи за потребе 

праћења. 

Наставити сарадњу са релевантним 

институцијама у подршци 

ученицима из осетљивих група 

 

Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја је 16.03.2020. године 

школи упутило допис са смерницама за 

остваривање образовно – васпитног рада 

учењем на даљину у ситуацији прекида 

редовног рада школа током ванредног стања 

изазваног пандемијом. У дописима који су 

следили школе су добиле додатне смернице 

за рад са ученицима из осетљивих група. 

  У циљу праћења укључивања ученика из 

осетљивих група у понуђене модалитете 

образовања на даљину, школа је пружила 

адекватне податке  ради организације рада.  

Школа је током школске године сарађивала 

са Центром за социјални рад, Домом 

здравља, библиотеком „Вук Караџић“, ради 

пружања подршке ученицима из осетљивих 

група. 

 

Проценити која су деца из 

осетљивих група за 

индивидуализован приступ или 

ИОП 

 

На почетку године на одељењским већима 

наставници и одељењске старешине су 

износили своје потребе за 

индивидуализацијом наставе код малог броја 

ученика.  

 

 

Наставити са реализацијом 

допунске, додатне, припремне 

наставе. 

 

Током школске године, предметни наставници 

и стручна већа планирали су и реализовали 

допунску, додатну и припремну  наставу за 

ученике којима је био потребан такав вид 

наставе. Испитано је стање успеха ученика на 

крају класификационих периода  и урађена је 

анализа на одељењским и наставничким 

већима, током године. Предложеним  мерама 

унапређен је  успех ученика. Евиденција ове 

наставе постоји у електронском дневнику.  
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Организовати састанке  

родитеља из осетљивих група 

 

 

Организовати компензаторне 

активности за подршку ученицима 

Стална сарадња са одељењским старешином и 

педагогом је постојала.  

 

Услед продужетка зимског распуста и 

пандемије, планирани састанци и активности  

нису одржани. 

Промоција ученичког филма са 

темом Очување животне средине и 

одрживи развој 

Услед продужетка зимског распуста и 

пандемије, планирана активност  није 

одржана. 

 

Извештај Тима за заштиту од дискримиације, насиља, злостављања и 

занемаривања у Средњој школи „Милоје Васић“, у Великом Градишту, за 

школску 2019/2020. годин 

Од почетка школске године Тим је радио у саставу: Зоран Ташић, директор школе, 

(до 25.02.2020. године),  Весна Новковић в.д. директора (од 25.02.2020.године), Марија 

Стојановић, координатор тима, професор психологије, Александра Димитријевић, 

школски педагог, Татјана Богичевић, секретар школе, Горан Мишић, професор 

биологије, Стокић Вера, професор економске групе предмета, Драгана Пајкић, професор 

физичког васпитања и Урош Миловановић, професор верске наставе. 

У току школске године, за време боравка у школским просторијама, одржано је 

тринаест састанака, на којима су разрешавани пријављени случајеви насиља и друге 

активности Тима. Изван тог оквира су често обављане консултације између чланова 

Тима, а у вези са резултатима свакодневног праћења стања и атмосфере у школи. 

Спроведена је едукација вршњачких медијатора кроз двочас радионице, а сарадња је 

остварена са ЦСР Велико Градиште и представницима МУП-а. 

        Почетком школске године одржан је колективни родитељски састанак 

поводом пријема првака, на коме су се представили чланови Тима, њихов досадашњи 

рад и оквирни план за предстојећу школску годину. Обављен је 10.09.2019. године 

састанак са свим ученицима првог разреда у свечаној сали школе. Том приликом су 

чланови Тима упознали новопридошле ученике са садржајима, начином и циљевима 

рада. Такође, извршена је анализа безбедности матураната на екскурзији, ученика на 

пракси, и осталих. Даље током године вршена је анализа безбедности ученика у школи. 
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“Спортом против насиља” Трибина “Нисте сами” “Право  на безбедан  

интернет” 

У току септембра и октобра 2019/20. школске године одвијале су се радионице 

под насловом „Имам право на безбедан интернет“, које су за циљ имале подизање свести 

о безбедности ученика првог разреда у дигиталном окружењу. Радионице је водила 

Биљана Лукић, професор рачунарства и информатике, заједно са вршњачким 

едукаторима Катарином Милошевић, Невеном Јовановић и Анђелом Милићев, 

ученицама 4-2. Програм радионица је заснован на приручнику “Дигитално насиље - 

превенција и реаговање”, чији су издавачи Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и Педагошко друштво Србије. Радионицама је присуствовалa 

и члан тима за превенцију насиља, занемаривања и злостављања ученика у нашој школи 

професор Вера Стокић. 

У оквиру пројекта (УГ Свет речи) "Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом 

против насиља", од 15-17.09.2019.године, у хотелу Вир у Великој Плани, одржан је 

тренинг за вршњачке тимове за медијацију и њихове професоре-супервизорe. Циљ 

тренинга је био оспособљавање вршњачких медијатора за ненасилно решавање сукоба. 

Учесници пројекта су школе из шест општина браничевског и подунавског округа. Тим 

наше школе су ученици: Анђелина Благојевић, Мила Јоцић, Невена Јовановић, Алекса 

Јевтић и педагог Александра Димитријевић. 

У оквиру истог пројекта, а уз подршку Министарства омладине и спорта, у нашој 

школи, 27.09.2019. одржана је манифестација “Спортом против насиља”. Професори 

физичког васпитања Драгана Пајкић и Дејан Милановић дали су велики допринос овој 

манифестацији, којом је обележен и Европски школски спортски дан. Осим промоције 

спорта, професори физичког васпитања и педагог Александра Димитријевић, објаснили 

су значај и предности бављења спортом и позвали присутне на неговање здравих стилова 

живота. 

Поводом Дана менталног здравља, у свечаној сали наше школе, 08.10.2019. 

године одржана је трибина у оквиру пројекта "Нисте сами". Пројекат спроводи 

Петроварадин медија, уз подршку Уницефа, Министарства за рад, запошљавање, 

социјална и борачка питања и Народне скупштине. На трибини су говорили професор, 

лекар, Ранко Рајичевић, председник Општине Великог Градиште, Драган Милић и 
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родитељи и сарадници организација које се баве превенцијом менталног здравља и 

проблемима развоја деце. 

  
 

“Културом против насиља” Промоција књиге 

“Адолесценти-спој науке и 

праксе” 

“Кул је да знаш!” 

 

У оквиру пројекта: Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља! 

Удружења грађана "Свет речи", подржаног од стране Министарства омладине и спорта, 

у нашој школи, 14.10.2019. одржана је манифестација „Музиком против насиља“. У 

свечаној сали школе професорка музичке културе Надежда Цветковић одржала је две 

музичке радионице са прва два разреда наше школе. Као продукт настале су две 

композиције које говоре о ненасиљу и позитивним вредностима. Дана 28.10.2019. 

одржана је и пројектна манифестација „Културом против насиља", реализована кроз 

истраживачке задатке ученика који похађају наставу изборног предмета: Језик, култура 

и медији, ученика који уче стране језике у нашој школи и оних који имају таленат за 

ликовно изражавање. Кроз културу Немаца, Енглеза и Француза представљено је 

културно понашање и опхођење ових заједница према маргинализованим групама у 

својим земљама. Тако су ученици добили идеју да се ликовно изразе и узму учешће на 

ликовном конкурсу ЕУ ПРО на тему: Моја европска заједница. Манифестација је 

допринела томе да се увиди значај културног понашања према различитим друштвеним 

групама. 

Завршна конференција пројекта "Кул је да знаш!“ одржана је у пожаревачкој 

гимназији, 18.12.2019.године. Конференција је окупила Тимове вршњачких медијатора 

и њихове наставнике - супервизоре из седам партнерских средњих школа. Средња школа 

"Милоје Васић", из Великог Градишта понела је велики број захвалница, једну награду 

и диплому за филм на тему медијације. Супервизор Александра Димитријевић, заједно 

са вршњачким медијаторима из своје школе, Алексом Јевтић, Милом Јоцић и Анђелином 

Благојевић, презентовала је активности школе у овом пројекту. 

Ученици свих разреда наше школе учествовали су  у истраживању Института 

друштвених наука Београда, попуњавањем анкета онлајн. Тема истраживања  била је 
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„Фактори ризика злоупотребе психоактивних супстанци међу младима у Републици 

Србији“. 

Сви ученици школе имали су могућност да 30.12.2019. године погледају филм 

„Јер те се плашим“ који је финансирала Општина Велико Градиште. 

Одржана је промоција књиге “Адолесценти – спој науке и праксе”, ауторке 

Оливере Хајровић, специјалисте медицинске психологије, 22.01.2019. године. Исцрпним 

излагањем, родитељима, наставницима и ученицима, предочен је адолесцентски период 

са свим својим обележјима и специфичностима. 

Превенцији насиља кроз изградњу атмосфере заједништва и ненасилности и ове године 

значајно су допринели сви актери у школи, спроводећи планове својих Већа, промовишући 

одређене културне, позитивне цивилизацијске вредности и нудећи квалитетне садржаје из 

својих домена. Богат културно-уметнички програм који је, традиционално, спроведен у 

школи, окупљао је велики број ученика и радника школе, као и бројних гостију и 

ваншколских сарадника, чинећи општу атмосферу у школи интересантном, подстицајном 

и позитивном.     

Са преласком на наставу на даљину услед вирусне пандемије, сви актери у школи 

водили су рачуна о превенцији здравствених проблема паралелно са реализовањем 

наставе. Поштоване су препоруке које су доспевале из Министарства, са циљем да се 

омогући учешће у настави свих ученика и пружи подршка, коришћењем различитих, 

доступних техничких средстава. У оквиру одељењских заједница, а у сарадњи 

одељењских старешина, школског педагога и директора, посебна пажња посвећена је 

превенцији дигиталног насиља и стреса. Континуирано је подстицан дух подршке, 

разумевања и толаранције. 

Захваљујући конструктивној сарадњи, поштовању школских правила и 

препорука, настава на даљину је реализована без потребе за укључивањем чланова Тима 

за заштиту од дискриминације,м насиља, злостављања и занемаривања. 

Извештај тима за промоцију школе за 2019/20. 
Тим  чине: 

Весна Новковић, директор школе 

Светлана Стефановић, координатор тима 

Данијела Парезановић,члан 

Урош Дучић, члан 

Зоран Ташић, члан 

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

планирао активности које би требало да допринесу већем интересовању ученика за упис у 

нашу школу.Чланови тима планирали су учешће  и у другим активностима школе, уз 

сарадњу са другим тимовима, да би кроз   различите активности реализовали следеће 

циљеве: 

 повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници; 
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 представити школу у јавности чиме ће се приказати целокупни рад у школи;  

 унапредити углед школе како би се стекли бољи услови за рад и за већи број 

ученика; унапређивати сарадњу са свим социјалним партнерима, у циљу даљег 

развоја, промовисања и маркетинга школе; 

 промовисати савремену, ефикасну и квалитетну наставу, прилагођену потребама и 

интересовањима ученика и наставника;  

 предузимати активности на унапређивању угледа и обележја школе у циљу боље 

промоције рада школе;  

 унапредити квалитет сарадње са родитељима, локалном заједницом и медијима 

ради боље промоције рада установе. 

Тим своје активности планирала да реализује током целе године,  а интезивира их у 

периоду април-мај.Нажалост ,ове године планиране активности нису могле бити 

реализоване  због епидемије. 

Најзначајније активности , кроз које су тим и школа реализовали ове циљеве су: 

-Перманентна сарадња са предузећима и установама у циљу бољег упознавања 

ученика са занимањем за које се оспособљавају и са променама које настају у 

занимањима. 

- Израда флајера и пропагандног материјала.Члан нашег тима Урош Дучић је 

дизајнирао флајер , који смо дистрибуирали основним школама у нашој општини.   

- Редовно ажурирање сајта, који ажурира Зоран Ташић, а сви професори дају 

допринос да садржај буде што богатији и привуће што више посетилаца. 

- Промовисање школских акција у медијима. 

 
Флајер 

- Награђивање успешних ученика и њихова промоција 

- И ове године смо планирали промоцију школе по основним школама.Пошто 

нисмо били у могућности да то реализујемо, тим је направио презентацију, коју 

смо послали великом броју основних школа у околини.Презентацију су осмислили 

чланови тима:Данијела Парезановић, Урош Дучић и Светлана Стефановић.  

Све ове активности су дале велики опринос промоцији школе, њеној 

популаризацији,што ће , надамо се повећати интересовање за упис у нашу школу. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШК. 

2019/2020. ГОД. 

 Актив за развој школског програма чине: 

- Снежана Милорадовић, професор економске групе предмета 

- Ана Илић, професор географије 

- Светлана Обрадовић, професор француског језика 

- Биљана Јовановић, професор немачког језика 

- Александра Димитријевић, стручни сарадник 

- Велина Стојковић, професор енглеског језика - координатор 

 

Актив за развој школског програма је у шк. 2019/2020. год. имао задатак да изради aнекс 

школског програма. Разлог израде анекса је у новим НПП за образовне профиле гимназије 

општи тип  и посластичар. Ове школске године садржај анекса школског програма 

обухвата начин реализације наставних планова и програма за други разред образовних 

профила гимназије општи тип  и посластичар. Анекс ШП је завршен и усвојен у јуну 2020. 

због прекида у реализацији наставе изазване корона вирусом.  

Полазна основа за израду анекса школског програма обухвата следеће: 

 Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије: 12/2018-93, 8/2019-2 

•Правилник о наставном плану и програму за гимназију: 5/1990-1, 3/1991-1, 3/1992-1, 

17/1993-106, 2/1994-59, 2/1995-1, 8/1995-1, 23/1997-1, 2/2002-4, 5/2003-1, 10/2003-1, 

11/2004-1, 18/2004-1, 24/2004-2, 3/2005-1, 11/2005-163, 2/2006-1, 6/2006-129, 12/2006-2, 

17/2006-6, 1/2008-1, 8/2008-3, 1/2009-1, 3/2009-24, 10/2009-64, 5/2010-1, 7/2011-12, 4/2013-

175, 14/2013-2, 17/2013-1, 18/2013-8, 5/2014-6, 4/2015-5, 18/2015-1, 11/2016-563, 13/2016-

10 (исправка), 10/2017-57 (исправка), 12/2018-93 (др. правилник), РС 30/2019-50 (др. 

правилник) 

•Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 6/2018-593 

•Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 

6/2018-381 

•Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете 

за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 16/2015-94 

•Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 8/2014-290, 11/2016-552 

(др. правилник), 6/2018-381 (др. правилник), 13/2018-6 (др. правилник) 
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•Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам: 8/2014-1, 2/2018-4, 

6/2018-593 (др. правилник) 

•Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада 

трговина, угоститељство и туризам: 10/2012-1, 1/2013-1 (исправка), 17/2013-1 (исправка), 

1/2015-1  

•Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил посластичар: 11/2007-205 

У изради овог Анекса поред чланова Актива за развој школског програма учествовали су 

професори који предају наставне предмете у другом разреду поменутих профила:  

- сви професори другог разреда образовног профила посластичар 

- сви професори другог разреда образовног профила гимназије 

- стручни сарадник. 

 

Годишњи извештај рада Tима за самовредновање за школску 2019/2020. 

годину 
 

Област: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Тим за самовредновање (у саставу: Наташа Грујић, Наташа Стевић, Бојан Јелић, Урош 

Дучић, Мирко Симић, Сања Ђокић) у школској 2019/2020. години бавио се облашћу 

подршка ученицима, испитивањем стандарда 4.1. и 4.2. То подразумева сарадњу са 

управом Школе, са наставницима и запосленима у установи, са родитељима, као и са 

другим тимовима у Школи. 

Задатак Тима је да вреднује однос Школе према ученицима, начине пружања подршке, да 

укажу на слабости и подобласти које би требало унапредити; сврха јесте подстицање 

личног, професионалног и социјалног развоја. 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

 

У Школском развојном плану (извор: сајт Школе) наведене су активности које имају за 

циљ пружање подршке ученицима:  

- Израђивање плана система праћења постигнућа ученика; 

- Трибине и гостовања вршњачких едукатора; 

- Реализација додатне, допунске и припремне наставе; 

- Остваривање акција у Школи и локалној заједници у складу с потребама и 

интересовањима ученика; 
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- Подржавање талената ученика кроз радионице, предавања, изложбе, посете 

сајмовима; 

У Годишњем плану рада за школску 2019/2020. предвиђене су  следеће активности:  

- Планови и програми руководећих органа, органа управљања, наставника... 

- Програм унапређивања образовно-васпитног рада; 

- Каријерно вођење; 

- Програм здравствене превенције; 

- План превенције злоупотреба дрога у раду са средњошколцима; 

- Програм заштите деце од насиља и занемаривања у образовно-васпитним 

установама; 

- Програм заштите животне средине; 

- Програм инклузије... 

Планирано је и реализовано интерно и екстерно усавршавање наставника.  

Ученицима се пружа подршка кроз јасно истицање критеријума оцењивања и образлагање 

оцене, те давања сугестија које ће допринети бољим постигнућима.  

Ученици који нису задовољили критеријуме, тј. нису показали знање за позитивну оцену, 

добијају помоћ у виду допунског рада. Одељењски старешина и предметни наставници 

обавештавају ученике о терминима у којима се допунска настава одвија. Присуство 

ученика се евидентира.  

Запажања чланова Тима, а на основу разовора с колегама, као и са ученицима и њиховим 

родитељима, јесу да би требало да наставници имају флексибилнији однос према 

терминима додатне наставе.  

За ученике који показују интересовање за стицање знања ван наставног програма, 

наставници организују часове додатног рада (по договору). Резултати тог рада видљиви су 

након уписа на факултете и више школе, а онo чиме наша школа може да се похвали јесу 

и успеси ученика на такмичењима, мада она ове године нису била одржавана. 

Наставници су и ментори матурантима, пружају подршку приликом израде матурских 

радова и других пројеката; на консултацијама дају упутства и смернице која знања треба 

да унапреде, помажу да препознају своје могућности и будућа занимања. 

Две ученице наше школе поднеле су пријаву на конкурс који је расписала Истраживачка 

станица у Петници. Уз подршку наставника, одељењског старешине и педагога, сва 

документа су уредно предата, а ученицама пријаве одобрене.  
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На основу увида у записнике са седница стручних органа и записнике рада 

одељењских заједница  Тим констатује да одељењски старешина, у сарадњи са стручним 

сарадником, члановима одељењског већа, директором, центром за социјални рад прати 

адаптацију ученика у школи, социјализацију, постигнућа, однос према околини, 

ауторитету и с тим у вези похваљује или изриче мере, у циљу васпитног деловања и 

промене понашања. Правилником је предвиђен друштвено-користан рад, разговори с 

педагом, сарадња са родитељима, а одељењски старешина и педагог прате и констатују 

напредак. 

Пружа се помоћ деци изосетљивих група, индивидуално се приступа свакоме од њих. 

Са ученицима са негативним оценама обавља се инструктивно-саветодавни рад. На 

крају класификационог периода одељењски старешина предаје извештај педагогу, који 

анализира стање и прати напредовање тих ученика. 

Документација о раду Тима за инклузивно образовање указује на професионалност и 

посвећеност наставника у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка. 

Подршка ученицима који имају тешкоће у савладавању градива и остваривању 

стандарда постигнућа пружа се кроз индивидуализовану наставу. 

Стручни сарадници пoсeћују чaсoве. Распоред посета часовима објављује се 

благовремено на огласној табли у зборници.Распоред допунских, додатних часова и 

секција видљиво је истакнут у холу Школе и на сајту Школе..Истакнут је и распоред 

дежурних наставника.  

Ученицима је понуђен велики број ваннаставних активности, а у складу с 

интересовањима: рецитаторска секција, литерална секција, драмска секција, екосекција... 

Ученици Школе упућени су на друге институције: 

- Превентивна заштита ученика – редовни систематски прегледи у Дому здравља у 

Великом Градишту; 

- Учествовање у акцији добровољног давања крви – сарадња са Црвеним крстом 

- Предавање о трговини људима за матуранте (ПС Велико Градиште) 

- Сарадња са Народном библиотеком «Вук Караџић» у Великом Градишту. 

Праћењем активности у Школи, Тим констатује да је овај стандард остварен.  
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Стандард 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика. 

   

Кроз наставу и учење, али и кроз омогућавање ученицима да нешто ново чују, да 

нешто сазнају и кажу, проширују се афинитети, изграђује се и јача личност, односно 

она постаје комплетна. С тим у вези у нашој школи се посебна пажња придаје 

формирању целовите личности детета – на личном, професионалном и социјалном 

плану.  

У прилог томе, у Школи су реализоване следеће активности: 

- Музиком против насиља 

- Дан менталног здравља 

- Октобарске активности у екосекцији 

- Културом против насиља 

- Радионице „Имам право на безбедан интернет“ 

- Ликовна радионица „Моја европска заједница“ 

- Фестивал науке „Разоткривање“ 2019. 

- Завршна конференција пројекта "Кул је да знаш“ 

- Пројекат "Мрежа младих Србије против корупције" у Великом Градишту 

- Промоција књиге "Адолесценти – спој науке и праксе" 

- Семинар из биологије – Истрaживачка станица Петница 

- Сајам образовања 

Наведене активности представљају богат садржај који Школа нуди својим ученицима, 

као и прилику и подстицајно окружење за препознавање сопствених потенцијала и 

интересовања. 

Неке од планираних активности, као што су различите трибине, припрема и реализација 

такмичења, промоција високих школа и факултета за матуранте, анализа пробног завршног 

испита... изостале су, што је последица пандемије.  

На почетку школске године пажња је, између осталог, посвећена ученицима првог разреда 

и пратио се ток њиховог прилагођавања и постигнућа. 

Одељењске старешине су упознале ученике и родитеље са правилницима и другим важним 

документима Установе, указали на права и обавезе ученика, као и на мере које ће се 

предузимати у случају непоштовања Правилника.  

Подршку ученицима и родитељима, поред одељењског старешине, пружају предметни 

наставници, педагог, управа Школе и то кроз индивидуалне консултације, родитељске 

састанке, седнице Савета родитеља...  

На часовима одељењског старешине и родитељским састанцима презентује се материјал 

који развија свест о ризичним понашањима, насиљу, наркотицима... 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, у присуству 

педагога и директора Школе, посетио је одељења првог разреда, указао на то да се ученици 
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увек могу обратити не само члановима тог тима, већ и свим запосленим. Говорили су о 

врстама насиља, њиховим последицама, мерама. Ученици и родитељи могу и треба да 

обавесте надлежне у случају насиља или сумње на насиље, а постављени су и сандучићи 

за анонимне пријаве. Тим по потреби појачава рад. 

  

У новембру/децембру Тим за самовредновање спровео је анкету у којој је учествовало 126 

родитеља. Требало је проценити квалитет знања које ученици стичу у Школи, однос са 

управом Школе и одељењским старешином, а наведене су и тврдње које се односе на 

насиље.  

Упитник за родитеље 

Тим за самовредновање 

Област: Подршка ученицима 

Заокружите дату тврдњу. 

1. СМАТРАМ ДА САМ ИЗАБРАО ДОБРУ 

ШКОЛУ ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ. 

Т   Н 

2. Имам добру сарадњу са одељењским 

старешином и стручном службом. 

Т   Н 

3. Спреман сам да отворено разговарам са 

компетентним особама о здравственим 

потребама свог детета.  

Т   Н 

4. У Школи се поштују приватност и 

поверљивост информација о проблемима и 

стању ученика. 

Т   Н 

5. Упознат сам с процедурама које доприносе 

поправљању успеха и дисциплине. 

Т   Н 

6. Упознат сам с тим да Школа у пружању 

подршке ученицима сарађује са здравственим 

установама, Центром за социјални рад и другим 

институцијама. 

Т   Н 

 7. Разумем родитеље деце из осетљивих 

друштвених група. 

Т   Н 

 8. Образовање које обухвата сву децу 

(инклузивно образовање) ученицима помаже да 

се боље упознају и   тако се ослободе неких 

заблуда. 

Т   Н 

 9. Повремени сукоби међу њима су део 

упознавања и не треба им давати превелик 

значај. 

Т   Н 

10. Ученици често задиркују ученике са 

сметњама у развоју. 

Т   Н 

11. Код свих ученика треба развијати свест о 

прихватању различитости. 

Т   Н 
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12. Кроз објективно оцењивање наставници 

помажу ученицима да стекну реалну слику о 

својим постигнућима, способностима и 

интересовањима. 

Т   Н 

13. У складу са сликом о себи ученици ће 

успешније изабрати будуће занимање и 

проценити у којим областима могу бити 

успешни. 

Т   Н 

14. Кад није сигурно у свој избор, моје дете има 

могућност да у Школи, кроз рад у оквиру 

одељењске заједнице, саветовање са педагогом, 

одлучи где и како даље.     

Т   Н 

 

Родитељи I1,  I2,  I3,  I4,  I5,  III1,  IV2 учествовали су у анкетирању. 

 

Резултати: 

 

1 Редни бр.питања 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 тачних одговора 13 14 15 13 10 14 15 10 3 0 15 13 15 11

3 нетачних одговора 2 0 0 2 5 1 0 5 10 13 0 1 0 3

4 суздржаних 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1

5 заокружена оба одговора 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 укупан број ученика 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

број анкетираних родитеља 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

7 % тачних одговора 87 93 100 87 67 93 100 67 20 0 100 87 100 73

8 % нетачних одговора 13 0 0 13 33 7 0 33 67 87 0 6,5 0 20

% суздржаних 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 6,5 0 7

9 % два одговора 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

11

12

13

14

20

15

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 2

Укупан број анкентираних родитеља:

Укупно тачних одгора: 10, нетачних: 5

Укупно тачних одгора: 14, нетачних: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 10, нетачних: 5

Укупно тачних одгора: 3, нетачних: 10 , суздржаних: 2

Укупно тачних одгора: /, нетачних: 13, суздржаних: 2

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 1, суздржаних: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Укупно тачних одгора: 11, нетачних: 3, суздржаних: 1

Укупан број ученика у одељењу:

Одељење  4-2

Област: Подршка ученицима

Укупно тачних одгора: 13, нетачних: 2

Укупно тачних одгора: 14, нетачних: /, оба одговора: 1

Укупно тачних одгора: 15, нетачних: /

Редни бр.питања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

За друго полугодиште план Тима био је да реализује анкетирање ученика завршних 

разреда, али због проглашења пандемије план није реализован у потпуности.  

У складу са проглашењем ванредног стања, образовни процес је био прилагођен 

новонасталим околностима, што је био велики изазов.  

Педагог Школе, Александра Димитријевић, спровела је истраживање у којем су 

испитаници били ученици наше школе, а који су оцењивали квалитет наставе на 

даљину.Ово истраживање Тим за самовредновање је разматрао и анализирао. 
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Приказ  анкете о оптерећености ученика 

у учењу на даљину 

                                                                                Александра Димитријевић, педагог 

април 2020.  

 

 Проценити у којој мери је  учење на даљину  уведено услед  ванредног стања 

у земљи  утицало на ученике и у којој мери су оптерећени учењем на даљину; 

 Прилагодити учење на даљину образовним потребама, могућностима и 

интересовањима ученика, узимајући у обзир околности у породичном 

окружењу.  

 

Узорак 

 

 Ученици    Средње школе „Милоје Васић“ у Великом Градишту 

     у периоду од 06.04. до 11.04.2020. год.  обавештени су о анонимности и циљу 

анкетирања.  

  Позвани су да  помогну да  се настава на даљину прилагоди  њиховим 

могућностима, интересовањима и потребама.  

 Онлајн анкети одазвао се 91 ученик. 
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стр. 83 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

 

 

 
 



                                        

стр. 84 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

 

 
Твоји предлози да наставу на даљину учинимо бољом и интересантнијом... 

 Мање домаћих задатака, више коментарисања када су у питању поједини 

предмети и можда више неких занимљивих презентација.  

 Мање оптерећење ученика и давање задатака основног нивоа док ванредно 

стање траје. 

 Презентације са видео снимцима, сликама. 

 Смањење обима градива и предавање свих предмета на једној платформи. 

  Да професори дају дужи рок за домаће задатке. Да професори не претерују и 

не обавезују нас свакодневно да радимо јер не може да се постигне, да 

рокови за радове буду нормални а не у току дана да морамо све да предамо, 

да не буду “разговори” путем група у виду порука јер није могуће да се сви 

укључе у тај разговор јер је неко бржи неко спорији... 

 Неки професори скоро па ништа не траже док неки превише захтевају.  

 Начин рада и комуникација професора једне школе мора бити јединствен! 

 

Chart Title

Matematika Biologija Verska nastava Latinski Srpski jezik Ne postoji

Informatika Geografija Hemija Agencijsko ostali odgovori
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Позитивни резултати / закључци: 

 Редовно прати наставу  велики проценат анкетираних, што је заправо и став 

већине предметних професора, да су се укључили сви ученици и да редовно 

прате задатке и наставу преко одређених платформи.  

 Када је реч о слободном времену, велики проценат ученика сматра да има 

довољно слободног времена. 

 Већини ученика није потребна помоћ родитеља у решавању домаћих задатака, 

што значи да предметни наставници углавном дају довољно материјала за 

успешно савладавање градива и задаци који се дају су у складу са тим. 

 

Резултати који су нам смернице за даљи рад: 

 Мали број ученика сматра да је настава на даљину добро организована; 

 Велики број ученика наставу на даљину доживљава оптерећујуће (број сати 

проведених за рачунаром, број домаћих задатака, захтев да се буде за 

рачунаром у одређено време, доживљај да су захтеви већи у односу на 

редовну наставу); 

 Ученици истичу потребу и жељу за радом на истој платформи (26 наставника 

користи гугл учионицу), на шта треба посебно ставити акценат за неизвесну 

нам будућност. 

 

Дакле, закључујемо да овај облик наставе захтева реорганизацију, засновану на 

планирању и уједначавању начина рада, метода, критеријума оцењивања... 

Педагог наше Школе, Александра Димитријевић, и професор енглеског језика, Велина 

Стојковић, прошле су обуку Формативно оцењивање у дигиталном окружењу, те ће, када 

се за то стекну услови, своја знања пренети колегама.  

   

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ( КВиС ) 

ЗА ШКОЛСКУ 2019./2020. 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. 

Тoком школске 2019./20.године Тим за каријерно вођење и саветовање средње школе „ 

Милоје Васић „ у Великом Градишту успешно је реализовао део планираних активности 

предвиђених  школским планом и програмом каријерног вођења и саветовања .Нажалост 

, због ванредне ситуације у земљи нисмо били у могућности да реализујемо све 

актевнисти , али се надамо да ће и оне бити реализоване у наредном периоду . 

Као и претходних година , тим за КВиС , који чине професори : Сања Стефановић , 

Биљана Лукић ,  Сања Ђокић и Миодраг Тодоровић показао је висок ниво 

професионалности , енергије и посвећености у раду са ученицима , како појединачном 

тако и групном . 



                                        

стр. 86 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

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 2019./20. године биле су : 

лични развој и подизање самопоуздања , самопоштовање и дефинисање животних 

циљева, упознавање сопствених интересовања и вредности , као и јачање предузетничких 

знања као знања за запослење у 21. веку . 

Током 2019. /2020.  Године Тим је сачинио 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 делом су 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 2019/2020. године : 

  1 ) - Стручно усавршавање тима за каријерно вођење :  

 - Национална годишња конференција о каријерном вођењу и саветовању , Београд, 

03.10.2019 .  

У четвртак, 3. октобра 2019. године у Београду је одржана седма национална 

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и 

Европи“. Након отварања конференције, поздравне речи и доделе награда у склопу 

Нациолалног такмичења добрих пракси и области каријерног вођења и саветовања 

учесници конференције били су у прилици да чују предавања везана за Рефлексивну 

праксу у каријерном вођењу и саветовању: унапређење квалитета активности каријерног 

вођења и саветовања у школској пракси, улога рефлексивног практичара (панел 

дискусија), каријерно вођење и саветовање и развој вештина кроз европске перспективе и 

новости, каријерно вођење и саветовање и развој вештина кроз националне перспективе и 

новости. Конференција је завршена панел дискусијом Подршка на преласку из школе на 

тржиште рада: Јачање вештина за запошљивост младих. Конференцији су присуствовале 

професорке наше школе Биљана Лукић и Сања Стефановић, чланице Тима за 

професионални развој. 
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Конференција о каријерном вођењу и саветовању 

            

 

2)  Онлајн семинари и вебинари за наставнике : 

-  Онлајн семинар„ Унапређење квалитета активности каријерног вођења и саветовања у 

школама „ за наставнике из Србије и Црне Горе који је одржан у периоду од 22.05. до 

26.05.2020.године као резултат заједничких активности националног Euroguidance 

центра Србије и Црне Горе . Овај семинар имао је за циљ онлајн размену искустава 

наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа из Црне Горе и Србије 

током последње седмице маја . Циљ овог догађаја био је да кроз низ вебинара и 

активности на платформи за учење омогући размену искустава и идеја за унапређење 

активности каријерног вођења и саветовања у школама и развоја сарадње са локалном 

заједницом у овој области . 

-   24. јун Вебинар: Активности и ресурси Фондације Темпус за подршку каријерном 

вођењу и саветовању у школама 

Вебинар је имао за циљ информисање о доступним ресурсима и активностима 

Euroguidance и Europass центара Фондације Темпус који служе стручном усавршавању 

наставника, стручних сарадника и других запослених у основим и средњим школама и 

активних у области каријерног вођења и саветовања, укључујући акредитоване обуке, 

базу образовних могућности, активности у оквиру уписне кампање и слично 

3) Сајам образовања :  

Као и претходних година наша школа организовала је посету најважнијем сајму 

образовања у региону - EDUfair 2020. - за ученике трећег и четвртог разреда у петак 6. 

марта 2020. у Белекспо центру на Новом Београду. На сајму образовања представило се 

преко 90 образовних институција из 13 земаља - бројни државни и приватни 

универзитети, факултети и високе и средње школе из Србије и иностранства (Аустрије, 

Немачке, Француске, Грчке, Канаде, САД, Велике Британије, Словеније, Хрватске, 

Холандије, Швајцарске...) - а ученици су могли да се на једном месту информишу о 

свему ономе што је битно приликом избора области коју ће студирати а тиме и 

опредељивања свог животног пута и каријере: Преко 45 најбољих српских факултета и 

образобних институција, Преко 40 престижних интерната и универзитета из 13 
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различитих земаља, Инфо центар Интеграл Еду – директне апликације и стипендије, 

Сјајни попусти на различите едукативне програме- до 10% попуста на одабране курсеве, 

Тестови професионалне оријентације, Панел дискусије са психологом за родитеље. 

Такође, ученици су посетили и изложбу духовно и културно наслеђе манастира 

студенице - древност, постојаност савременост у галерији САНУ. Реч је о интерактивно 

дизајнираној изложби која се састоји од инсталација и експоната из ризнице манастира 

Студеница. Била је то прилика да се ученици уз помоћ технологије проширене 

стварности (Augmented Reality), у посебно за ову прилику дизајнираном амбијенту и уз 

стручно вођење кустоса кроз изложбу, информишу о историји и развоју овог културног 

и духовног средишта и знаменитих личности - најважнијих ктитора Манастира 

Студенице, као и из српске историје. Ову посету организовале су професорке Биљана 

Лукић и Сања Стефановић, координаторке Тима за каријерно вођење. 

 

Сајам образовања 

 Посебно нам је драго  што смо , као школа,   успели да  организујемо пре увођења 

ванредног стања гостовање неколико  реномираних државних , али и 

приватних   факултета и високох 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. 
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5)  Вршњачка едукација  

 И ове школске године , као тим , бавили  смо се 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 

 

 

Вебинар „Шта након средње школе ? 

Током ванреног стања у земљи  ученици завршних разреда  могли су  да прате 

вебинар Фондације Темпус "Шта након средње школе ?" ,  али и да кроз 

индивидуалне консултације /разговоре са психологом/саветником добију стручну 

подршку приликом доношења ове важне одлуке . То је и једно од најважнијих 

питања за ученике завршног разреда  јер   представља  иницијални корак, како у 

доношењу и  реализацији одлуке ,  тако и у припреми за наредне фазе каријерног 

развоја.  Жеља нам је да сви ученици наше школе буду обухваћени оваквом 

врстом едукације која би им помогла у самопроцени и вештинама представљања 

личних карактеристика значајних за даље професионално образовање и рад. 

 

 

Вебинар "Како савладати трему пред завршни испит? 

 За ученике завршних разреда гимназије као и средњих стручних школа Фондација 

Темпус организовала је током ванредног стања још један вебинар"Како савладати 

трему пред завршни испит?, а у циљу активног и контунуираног информисања 

ученика о могућностима избора и припрема за упис факултета и високих школа као и 

начинима коришћења релевантних информација ради лакшег доношења одлука које су 

битне за даљи наставак школовања и управљање каријерним развојем.  

 

Закључак : 

Као тим ,  поносни смо што све већи број ученика користи услуге  Тима 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 .   

Посебно нам је драго  што смо , као тим ,  упркос ванредној ситуацији , успели 

да  организујемо гостовање неколико  реномираних државних , али и 
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приватних   факултета и високох школа за ученике наше школе , и да и ове године 

организујемо посету Сајму образовања у Београу , EDUFAIR 2020 .   

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  и у наредној школској години . 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ НА 

КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 

Формиран је стручни тим за инклузивно образовање школске 2019/2020 године 

који, поред директора Зорана Ташића и педагога Александре Димитријевић, чине: 

Данијела Парезановић, Миљан Вељковић, Наташа Грујић и Тања Јовановић - 

координатор тима. 

 Сви чланови тимова су похађали семинар за инклузивно образовање  и 

индивидуални образовни план. 

На првом састанку разматрао се план рада за школску 2019/20 и договарало се о 

будућим активностима. План је oбухватао информисање свих запослених о принципима 

инклузивног образовања, праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се 

појави потреба за неким од облика пружања додатне подршке, као и едукацију ученика 

из редовне популације о сузбијању предрасуда о корисницима ИОП-а. 

На седници одељенских већа,  педагог је од наставника тражила да у дневни ред 

седнице уврсте и тачку: Могућа потреба индивидуализације наставе за поједине ученике, 

те су се одељенске старешине и наставници изјашњавали да ли у својим одељењима имају 

ученике  којима је потребна додатна подршка у виду индивидуализације или израде ИОП-

а. Већина одељенских старешина се изјаснила да сви ученици у њиховим одељењима 

могу да савладају предвиђени наставни план и остваре предвиђене циљеве и стандарде 

без увођења посебних мера и посебних наставних метода. 

У одељење I4 је Окружна комисија за упис у средњу школу Браничевски округ  

уписала два ученика који су основну  школу завршили по програму ИОП2: Маринковић 

Цецу- профил посластичар и Милоша Дакића – профил кувар. Маринковић Цецу су 

родитељи на лични захтев исписали из школе, а мајка Милоша Дакића је инсистирала да 

он крене у први разред по редовном програму, без увођења ИОП-а.  

На одељењском већу  одељења I4  одељењски старешина је указала на ученика 

Алексу Миленковића који има потребу за додатном подршком у учењу. Наставници су 

појединачно предложили мере за отклањање комуникацијских препрека и сагледали 

педагошки профил ученика у коме су поред потребе за подршком, истакнуте и јаке стране 

и интересовања ученика. Праћењем способности ученика да оствари предвиђене 

стандарде за сваки  предмет у образовном профилу посластичар, наставници су се 

изјаснили да ученик може да савлада предвиђене циљеве у редовној настави. Наставници  

српског језика и књижевности, метематике, здравствене културе, географије и енглеског 

језика су се изјаснили да је са учеником потребно радити по индивидуалном плану. 

Формиран је  ИО тим који  пратио напредовање ученика, у саставу: Александра 
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Димитријевић педагог,  Тања Јовановић одељењски старешина I4 и предметни 

наставници одељења I4. ИОП тим је предложио да се уведе индивидуализација 

прилагођавањем метода, техника и облика рада и наставних средстава, као и посебан 

начин задавања задатака и праћења напредовања и провере знања ученика. На крају првог 

полугодишта процењено је да је ученик савладао наставно градиво из свих предмета, 

остварио приметан напредак и савладао предвиђене стандарде .  

Педагог и директор су обилазили часове у одељењу где се одвија 

индивидуализација наставе и утврђено је да је ученик којем је потребна подршка,  

укључен у рад, без већих тешкоћа стиче знање и прати наставу.  Примећено је да, иако се 

индивидуализација уводи као подршка појединим ученицима, она доприноси 

квалитетнијем учењу и бољем напредовању свих ученика у том одељењу. Коришћење 

различтих приступа, метода и техника рада, као и прилагођавање садржаја 

интересовањима ученика (диференцирана настава), појачава мотивацију за учењем и 

омогућава ученицима са различитим стиловима учења да на себи својствен начин 

конструишу своје знање.  

Почетком марта, како је промењен директор школе, промењен је састав Стручног 

тима за инклузивно образовање који чине: директор Весна Новковић, педагог Александре 

Димитријевић, Данијела Парезановић, Миљан Вељковић, Наташа Грујић и Тања 

Јовановић - координатор тима. 

После седница Одељењских већа одржаних 21.04.2020. константовано је да се 

настава на даљину  изводи без проблема, нико од ученика нема  потребу за додатном 

подршком у учењу 

Ученик одељења I4  Алекса Миленковић, са којим се настава из пет наставних 

предмета изводи по индивидуализованом начину, се одлично уклопио у наставу на 

даљину, похваљен је од стране свих наставника и примећено је његово напредовање, што 

је резултирало и бољим успехом него на крају првог полугодишта.  

Индивидуализација је спровођена кроз саставни део образовно васпитног рада 

наставника без вођења посебне документације. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва чине следећи чланови: 

Чланови: 

1. Велина Стојковић, професор енглеског језика, координатор 2. Данијела Јаношевић, 

професор француског језика 3. Снежана Рашић, професор економске групе предмета 4. 

Наташа С. Стевић, професор енглеског језика  

На првом састанку који је одржан након формирања Тима, на предлог координатора, 

Тим је усвојио следећи акциони план.  
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Акциони план Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима и 

креирање плана 

рада 

 

Јануар  Записник, 

Акциони план 

Директор и чланови 

Тима 

Усвајање Акционог 

плана и подела 

активности  

 

Фебруар  Записник, 

Акциони план 

Директор и чланови 

Тима 

Радионица  

 

Март Фотографије, 

презентација  

Координатор тима 

Праћење 

активности СВ-а  

ТШГ  Записници СВ-а, 

сајт школе 

Чланови тима, 

директор  и стручни 

сарадник 

Креирање базе 

припрема за час  

 

Април  Гугл диск Координатор тима 

Припрема 

извештаја  

 

Мај  Извештај  Чланови тима  

Усвајање извештаја 

 

Јун Записник  Директор и чланови 

Тима 

Пошто је већи део активности био планиран за период март јун , план није потпуно 

реализован. 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој чине следећи чланови: 

Чланови: 

1. Зоран ташић 

2. Биљана Лукић 

3. Дејан Милановић 

4. Весна Новковић 

5. Ненад Михајловић 

6. Милена Дрндаревић 

Новим Законом о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 

88/2017 и 27/2018) предвиђено је формирање Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

школе. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе формиран је крајем 2018. 

године. Овај Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада школе, прати остваривање школског програма, стара се о остваривању 

циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује резултате рада 

наставника и стручног сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика. 
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Функционисањем Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе успоставља се 

механизам интерног система квалитета у Школи. 

Пошто је ово прва школска година у којој тим постоји и ради, основни задаци у 

школској 2019/2020 години били су: 

- праћење развоја методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета 

рада установа (имајући у виду да је школа учествовала у пројекту „Ревизија 

стандарда“) 

- давање стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника 

- праћење развоја компетенције наставника, васпитача и стручних сарадника у 

односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате 

самовредновања и спољашњег вредновања 

- анализирање података и чињеница везаних за даљи развоја установе 

- праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

 

Праћење реализације годишњег плана рада у првом реду обухватило је 

реализацију садржаја по наставним предметима. Педагог школе је вршио периодичне 

контроле реализације наставе. Директор школе је после првог полугодишта и пред крај 

школске године контролисао реализацију редовне, практичне и блок наставе.  Из 

годишњих планова контролисали су реализацију наставних области. Васпитно-образовни 

рад, поред редовне наставе обухвата и остале облике наставе, као и ваннаставни рад са 

ученицима. Ваннаставне активности почеле су почетком октобра. Два пута годишње на 

Наставничком већу и Школском одбору школе анализирана је реализација ваннаставног 

рада са ученицима. После редовне наставе, подједнако важно место заузима додатна и 

допунска настава.  Кроз реализацију додатне наставе талентованим ученицима омогућено 

је да своје знање продубе, а одласком на такмичења пружена им је шанса да процене своје 

знање, освоје неко од првих места, што им може олакшати упис на жељени факултет.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ  2019/20. ГОДИНУ  

Извештај библиотекара за школску  2019/20. годину 

Весна Новковић 

Сања Стефановић 

Велина Стојковић 

 

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.  
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Библиотекари су на почетку године дефинисали циљеве које библиотека треба да 

испуни: 

 - подстиче развој вештине читања, писања, овора, слушања и искуства која 

омогућаваjу ширење и јачање писмености читања; 

 - промовише доживотно учење кроз информације интегрисане у садржај 

библиотечке секције;  

- промовише критичко размишљање у свим његовим облицима и употреби 

технологије за побољшање учења;  

- упућује и помаже у коришћењу технолошких средстава датих на располагање 

школској библиотеци;  

- подстиче везе са широм заједницом и пружа ученицима могућност приступа 

ресурсима и активностима изван школског зидова.  

Урађен је план по месецима, који је  реализован, као и неке активности које нису 

биле предвиђене планом.  

ЛЕТЊИ КАМП МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ КОПАОНИК 2019. 

На Кoпаонику је од 15. до 20. августа 2019.г. одржан Летњи камп медијске 

писмености за ученике средњих школа из десет градова Србије, а у организацији 

Удружења Библиотека плус и Новосадске новинарске школе, уз трајну подршку OEBS-a 

и издавачке куће CLIO. Нашу школу представљале су ученице другог разреда гимназије 

Мила Јоцић, Вера Живковић и Тијана Стојановић, а њихов ментор била је професорка 

Сања Стефановић. Бавећи се осетљивим темама медијске стварностии могућностима 

развијања медијске писмености шездесетак ученика и двадесетак професора из десет 

школа Србије активно су пратили и учествовали у програмима који су се одвијали током 

целог дана, дружили се са предавачима, менторима и гостујућим експертима. Разлог 

окупљања ученика, ментора и предавача је реализација пројекта Дигитални погoн који 

подстиче трансформацију школске библиотеке и развој медијске писмености, тачније 

медијске креативности и медијске критике у средњим школама. Током боравка сваки од 

ученика имао је задатак да направи два филма мобилним телефоном. Један је био 

интерпретација лекције из одабраног школског предмета, а други је документарно 

бележење одабраног догађаје или појаве на самом кампу. Улога ментора била је да 

учествују у раду као стручни сарадници и подржавају активности свог тима заједно са 

организаторима и предавачима, припремају и учествују у дебатним анализама. На 

завршној свечаности, у конкуренцији шездесет остварења насталих на кампу приказано 

је десет филмова, а међу њима и филмови Вере Живковић „Судбина једног клавира” и 

Тијане Стојановић „Радијација”. Најбољи аутори добили су одабрана издања издавачке 

куће CLIO. 
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Летњи камп медијске писмености 

 

 

У септембру смо вршили упис ученика у школску библиотеку, раздуживање са књигама 

које нису враћене у јуну. Формирана је библиотечка секција. Прваке смо упознали са 

радом  и  фондом библиотеке и учланили их у библиотеку. 

У оквиру пројекта „Дигитални погон“ који партнерски организују новосадска новинарска 

школа и Удружење Библиотека плус из Београда, уз подршку Делегације Европске Уније 

у Београду је 11. и 12. септембра одржан Форум школских библиотекара под називом 

"Креативност и иницијатива", а који се бавио информационом писменошћу и пројектном 

наставом. У оквиру званичног програма било је речи о следећом темама : суперповезани 

интернет, дигитални медији и технодруштвеност (проф.др. Мери Чејко, Универзитет 

Рутгерс, САД), медијска култура, информациона писменост и велика промена (др. 

Добринка Кузмановић, Факултет за медије и комуникације, Београд), информациона 

писменост и изборни програми (Дејана Милијић Субић, Завод за унапређивање 

образовања и васпитања, Наташа Стојановић, Педагошко друштво Србије, Драган 

Ђорђевић, Тринаеста београдска гимназија, Тамара Џамоња - Игњатовић, Филозофски 

факултет Београд. Форуму је присуствовала библиотекар Сања Стефановић. 
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Форум школских библиотекара 

 

Посета градској библиотеци ‘’Вук Kараџић’’ 

        Почетак посете био је у духу топле, дивне добродошлице, коју су нам приредили 

запослени у овој установи. Дочекани на најлепши могући начин, осећали смо се као код 

куће. 

       После представљања чланова школске библиотечке секције запосленима и обрнуто, 

уследио је разговор о раду градске и школске библиотеке. У току разговора разменили 

смо утиске, сазнања и доживљаје о организовању догађаја којима бисмо установили на 

које начине мотивисати и привући људе, а посебно младе, да почну или се врате чарима 

читања књига које испуњавају људско срце. Љубав према читању, писању, уметности, 

као и љубав према музици могу вас спојити са овом установом и загарантовати вам лепо 

и корисно проведено време, захваљујићи разноврсном књижном фонду који библиотека 

поседује, али и програмима које организује. 

        Захваљујући овој посети, чланови библиотечке секције су чак успели да нађу неке 

књиге које су као створене за њих, баш оне које су им у тренутку биле потребне. Такође, 

открили смо коликим фондом књига располаже наша библиотека. Пуна је књига 

различитих жанрова, слика, уметничких дела, боја и топлоте, али, пре свега, пуна је 

љубави према читаоцима, што се може осетити чим закорачимо у прве просторије 

библиотеке. 

        Разговори су пријали свима који су били укључени у њих, а најлепша ствар која се 

одвијала у току тих разговора је то што смо добили шансу да учествујемо у планирању 

догађаја заједно са директорком библиотеке. Сазнали смо, како нам се чинило, читаву 

историју библиотеке и објаснили су нам због чега је она једна од најзначајнијих установа 

без које општина не би могла да постоји. Добили смо примерке великоградиштанског 

"Алманаха" - часописа из млађих дана ове дивне установе. Алманах је у црно-белој боји, 

са доста слика и текста, а поготову је значајан за саму историју ове установе јер описује 

како је некад изгледало читаво подручје Великог Градишта, па све до саме школе и 

библиотеке. 

       Завршили смо посету тиме што смо се поздравили и захвалили, договоривши се да у 

будуће помажемо једни другима и да лепо сарађујемо. Ова посета је оставила велики и 

пријатан утисак на све присутне и верујемо да ће се чари читања пренети и на генерације 

ученика које нам тек долазе. Надамо се будућим и чешћим посетама јер су библиотеке, 
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симболички гледано, борци, васпитачи и учитељи за напредак и духовну стабилност 

човечанства. 

У октобру библиотека традиционално организује одлазак на Сајам књига у Београд. Као 

и претходних година у нашој школи владало је велико интересовање за одлазак на Сајам 

књига. 24. октобра ученици и професори наше школе посетили су 63. Сајам књига. Сајам 

је био веома посећен, са великим бројем излагача, али и са великим бројем пратећих 

манифестација.  

24.10.2019. На конференцији у пуној Великој сали Београдског сајма, издавачка кућa 

Клетт промовисала је Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању. 

Приређивачи лексикона су др Миленко Кундачина и др Мирјана Пајић. У Лексикону су 

представљени најбољи васпитачи, учитељи, наставници и педагози који су оставили 

велики траг у нашем образовном систему. Имена професора Средње школе "Милоје 

Васић" чије се биографије налазе у овом Лексикону су: Весна Новковић (на дужности 

директора у време спољашњег вредновања установе(4)); Велина Стојковић, самостални 

педагошки саветник; Биљана Лукић, педагошки саветник; Александра Димитријевић, 

педагошки саветник. 

  
Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању 

У оквиру дечје недеље, примили смо ученике ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог 

Градишта и њихове учитељице и упознали их са радом и активностима библиотеке.  

Током целе године библиотека пружа помоћ при избору литературе за ученике и 

наставнике и реализује систематско упознавање ученика са књигама и часописима и 

усмерава ученике у правцу интересовања  за књиге. 

У новембру   заједно са библиотечком секцијом, радили смо на едукацији и  привикавању 

ученика на одређено понашање у библиотеци, на чувању и заштити књига. Са 

педагошком службом смо припремали одлазак у позориште,бирали представу и 

анимирали ученике и наставнике за одлазак у позориште. 

У децембру је у организације народне библиотеке „Вук Караџић“, а у сарадњи са 

Културним центром „Властимир Павловић Царевац“, Средњом школом „Милоје Васић“ 

и Домом културе „Студентски град“ из Београда, у среду 25. децембра у препуној 

Свечаној сали Средње школе, одржана је промоција књиге „Поп књижевност“ Мухарем 

Баздуља. Промоцију је отворила директорка градиштанске библиотеке, Милена 

Димитријевић, која говорила о биографији писца. Са писцем је разговарао професор 

Средње школе, Ненад Михајловић. Промоцији је присуствовала и уредница Дома културе 

„Студентски град“ Тамара Митровић. Мухарем Баздуљ је писац, новинар и преводилац. 
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Објавио је више романа. Његови романи су објављени и у преводима на енглески, 

немачки, пољски, бугарски и македонски језик. Осим романа, пише кратку прозу те есеје 

и публицистику. Поједине приче и есеји преведени су на петнаестак језика. Редовно пише 

за сарајевски дневни лист Ослобођење, као и за београдску Политику и магазин 

Недељник. 2013. године добио је награду за најбољег новинара у штампаним медијима у 

Босни и Херцеговини од стране Друштва новинара БиХ. Редакција београдског листа 

Данас доделила му је награду „Станислав Сташа Маринковић“ за новинарску храброст и 

истраживачко новинарство. Исте године добио је и награду „Богдан Тирнанић“ 

Удружења новинара Србије за најбољи коментар.  

 
Промоција Мухарема Баздуља 

Све време координирамо рад секције, издајемо књиге, водимо  евиденцију о коришћењу 

библиотекарске грађе. 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. 

Наставили смо сарадњу са градском библиотеком. У суботу, 29.2.2020. године, 

традиционалном Светосавском чајанком обележен је Дан градске библиотеке. 

Директорка библиотеке, Милена Димитријевић, искористила је ову прилику да захвали 

сарадницима и најактивнијим читаоцима у претходној години. Библиотекари наше 

школе, Сања Стефановић и Велина Стојковић, добили су захвалницу за изузетну 

сарадњу.  

 
Сања Стефановић прима захвалницу 
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На жалост, због ванредног стања насталог услед епидемије корона вирусом наша школа 

је престала са радом.  Надамо се да ћемо следеће године успети да реализујемо све 

планиране активности. 

 

ИЗВЕШТАЈ ЕКОСЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

 

 У септембру и октобру реализоване су по две акције сакупљања чепова и папира. 

Након организованог сакупљања, у коме су учествовали сви актери у школи, остварена 

је сарадња са рециклажним центром за прикуљање папира, и фирмом Гомекс која је 

директни сарадник са организаторима акције “Чепом до осмеха”. У реализацији акција 

учествовали су и ученици свих образовних профила из Великог Градишта и ученици 

издвојених одељења у Голупцу. 

 Обележен је Дан здраве хране пригодним предавањем од стране такмичара из 

биологије и чланова екосекције. 

  . 

Дан здраве хране Сакупљање чепова Прва папирна акција 

 У новембру и децембру реализоване су акције уређења и украшавања 

специјализованих учионица за биологију и других радних простора. Ученици су донели 

велики број саксија са цвећем како у Великом Градишту, тако и у Голупцу. 

 И ове године реализована је акција борбе против буке у радном и животном 

простору. 

 

  

Акције уређења учионица Друга папирна акција Дан борбе против буке 
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 Матуранти оба гимназијска одељеља реализовали су час о Концепту одрживог 

развоја, угледног типа, у оквиру ширег школског пројекта “Квалитетно образовање за 

све”. 

 Учешће група и појединих ученика, и других актера у школи, промовисано је 

преко фб странице екосекције и званичне странице школе (“ssvg”). 

 На фејсбук страницама ЕкосекцијаSSVG и SSVGBioNews континуирано су 

објављивани прилози чија сврха је подизање свести о проблематици заштите природе и 

унапређења начина живота. 

 Ученицима је упућен позив за учешће на предстојећем Green fest, на коме смо 

ранијих година већ били у званичној конкуренцији у категорији кратког филма. 

 Реализоване су активности планиране у току првог полугодишта, док су друге 

одложене због преласка и прилагођавања на наставу на даљину. 

 У другом полугодишту време, енергија и дигитални ресурси употребљени су за 

континуирану превенцију обољења од вируса ковид-19, у синергији са свим другим 

актерима у образовању. 

 У школи, а затим и преко дигиталних платформи, ученицима су у току часова 

биологије и екологије и заштите животне средине, благовремено преношена адекватна 

обавештења и објашњења, са циљевима превенције стреса, страха и панике од вирусне 

пандемије, и учења о хигијенско-превентивним мерама у случајевима заразних болести, 

што је нотирано и у е-дневнику. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 
 

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

седници, одржаној 7. 9. 2019. године,изабрани су нови чланови управе парламента и 

усвојен је Статут. За председника Ученичког парламента изабрана је Ана Милошевић 

ученица трећег разреда, а за потпредседника Сташа Савовић ученица четвртог разреда. 

За PR-a изабран је ученик првог разреда Алекса Јефтић и Алекса Младеновић, за 

записничара Петар Перић, ученик трећег разреда. За представнике Парламента у 

Школском одбору изабране су ученице другог разреда Тијана Стојановић и Мила Јоцић.  

Прва акција Ученичког парламента је била радионица Медијација против вршњачког 

насиља одржана 6. 9. 2019. у свечаној сали школе . 23. децембра у кафићу u“MЗ” у 

Великом Градишту организована је новогодишња маскембал журка, a прикупљен новац 

је искоришћен за куповину опреме за кабинет куварства.  
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Ове шкоклске године Парламент је наставио сарадњу са градским институцијама пре 

свега градском библиотеком ,,Вук Караџић” узевши учешће у бројним акцијама 

обележавања битних датума и културних дешавања, затим са општином Велико 

Градиште и културним центром. Осим сарадње са локални институцијама Ученички 

парламент је и ове године пружио подршку и узео ућчешће у бројним акцијама 

школских секција. Пре свега ученици су се одазвали бројним акцијама екосекције у 

школи као и драмске секције.  

Такође и ове године смо били чланови Уније средњошколаца Србије. Наш представник 

у Унији је била ученица 4. разреда Станислава Савовић.  

13. 11. 2019. Обележили смо дан љубазности акцијом у холу школе, где су ученици 

делили честитке са лепим мислима о љубазности.  

25. 11. 2019. Обележен је дан Против насиља над женамаa.  

28. 11. 2019. Обележен је дан брге о животињама. Тог дана су ученици наше школе 

посетили азил за псе и однели храну за напуштене животиње..  

На иницијативу председнице Парламента у свечаној сали одржана је пројекција филма, 

Wonder. Овим филмом смо се осврнули на промоцију солидарнсти и људских права.  

Ове школске године одиграно је и неколико спортских турнира, у одбојци, баскету и 

малом фудбалу за време великог одмора, или после часова редовне наставе.  

Након мањег броја акција и седница одржаних током ове шкколске године 

представници Ученичког парламента не могу да буду задовољни, пошто је пандемија 

COVID-a 19 прекинула реализацију многих планираних акција. Остаје нам да радимо 

континуирано на напретку и сарадњи пошто знамо да ученици наше школе имају 

капацитет да изнесу много квалитетније и боље садржаје, што ћемо се трудити да 

следеће године барем делом остваримо. Потрудићемо се да сваке године будемо бољи и 

успешнији.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 

 

У оквиру области - ПЛАНИРАЊА, ПРОГРАМИРАЊА, ОРГАНИЗОВАЊА И 

ПРАЋЕЊА О-В РАДА 

 

Израда годишњег плана и програма рада 

школе у сарадњи са директором и 

колегама; 

Током јуна и августа 

Праћење реализације наставе је остварено 

кроз посету извесног броја часова; 

Током школске године 

Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима и  на завршном испиту и 

припрема извештавања; 

Током школске године 

Помоћ наставницима у изради планова за 

редовну, допунску, додатну и практичну 

наставу и у ваннаставним активностима; 

Јун, август и по потреби током школске 

године 

Анализиран је  успех и дисциплина на 

класификационим периодима, писање 

Током школске године 
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извештаја и упознавање релевантних 

актера са резултатима; 

Праћење   ефеката и поступка оцењивања 

ученика, завршни и матурски испити; 

Током школске године, мај-јун 

Пружање подршке одељењским 

старешинама у планирању својих 

активности и организацији часова 

одељењског старешине; 

Почетак и током школске године 

Планирање и програмирање рада 

појединих тимова, помоћ анализама, 

предлозима, сугестијама; 

Током школске године 

Планирање, програмирање, извештавање о 

активностима у пројекту у којима је 

школа; 

Током школске године 

Планирање, програмирање,организовање 

и  извештавање о активностима које 

реализују релевантне институције у 

сарадњи са школом; 

Током школске године 

Планирање онлајн наставе и реализација, 

оцењивање 

Март-јун 

 

 

У оквиру области –САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Пружана је подршка одељењским 

старешинама у обављању своје улоге; 

Током школске године и за време 

ванредног стања, у већој мери 

 Са одељењским старешинама и 

појединим члановима Тима за заштиту од 

дискриминације,  насиља, злостављања и 

занемаривања, остварен је велики број 

активности где се указала потреба за 

васпитним деловањем; 

Током школске године 

Педагог је активно учествовао у помоћи 

наставницима за полагање испита за 

лиценцу и био члан комисије за проверу 

савладаности програма; 

Током школске године 

Помоћ члановима тима, актива, 

заједнички часови, пројекти, сарадња у 

различитим облицима екстерног и 

интерног усавршавања ; 

Током школске године 

Телефонским разговорима, меилом и 

путем вибер групе,одвијала се двосмерна 

комуникација у  првим данима ванредног 

стања. Дилеме су се односиле на 

оптерећеност ученика од стране 

појединих професора. Сви случајеви су 

Март-јун 
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успешно решавани у сарадњи са 

директором и родитељима.  

Група на виберу са одељењским 

старешинама умногоме је помогла 

решавању разних проблема, дилема  и 

ситуација. 

 

У оквиру области –САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА  

Информативни и саветодавни разговор на 

почетку школске године, у оквиру тима за 

заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, 

организовање предавања на тему заштита 

од насиља и укључивање у пројекат о 

медијацији; 

Током Школске Године, У Великој Мери 

За Време Ванредног Стања 

Сарадња са Ђачким парламентом; Током школске године 

Адаптација ученика првог разреда, 

индивидуални и групни разговори са 

одељењском заједницом, старешинама, 

родитељима; 

Прво полугодиште 

За потребе професионалног информисања 

ученика завршних разреда консултовањем 

су пружене информације о факултетима и 

обављани су индивидуални разговори; 

упућени су ученици електронској помоћи 

у избору професије; 

Друго полугодиште 

Матурантима је посвећена посебна пажњу 

у оквиру организације и реализације 

матурског и завршних испита; 

Мај,јун 

Васпитни рад са појединим ученицима; Током школске године 

У ванредном стању рад са ученицима 

спорадично је био индивидуални. 

Консултације и саветодавни рад углавном 

се одвијао преко одељењских старешина 

(телефонски или путем вибер групе). 

Истраживање о оптерећености ученика 

онлајн наставом. 

Обраћање меиловима (заједно са 

директором) ученицима који нису 

редовни у онлајн настави. 

Март-јун 

Сарадња са волентерима и канцеларијом 

Црвеног крста 

Током шк.године 

Сарадња са Грађанским иницијативама   Током шк.године 

 

 

У оквиру области –САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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Индивидуални и групни педагошко 

саветодавно - инструктивни рад ученика 

који имају потешкоћа у учењу и 

понашању,  и родитеља; 

Током школске године 

Честа сарадња са родитељима је била 

заједно са Тимом за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, где се успешно радило на 

превенцији различитих видова насиља; 

Током школске године 

Електронска комуникација за време 

ванредног стања. 

Март-мај 

 

У оквиру области –РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ,САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, ДИРЕКТОРОМ 

Педагог је учествовао  у раду одељењских и стручних 

већа, наставничком већу, педагошком колегијуму, 

тимовима. Разним анализама, презентацијама, 

предлозима, сугестијама утицано је на побољшање 

квалитета рада наставника и школе; 

Током године 

 Заједно са директором разматрао је потребе и 

проблеме школе, размењивао информације о раду 

тимова, организовао семинаре и обуке, планирао низ 

активности; посебна сарадња за време ванредног 

стања; 

Током године 

Рад са директором-ванредно стање: 

Путем меила, телефонски, заједно је рађено на 

саопштењима за наставнике, ученике и родитеље. 

Редовно је праћено планирање наставе, оптерећеност 

ученика, евиденција  часова и формативно 

оцењивање у електронском дневнику. Меилови од 

Министарства просвете  и Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања  редовно су 

разматрани путем електронске комуникације и 

индивидуалним телефонским разговорима. 

 

Педагошки колегијум, 17.3. 2020. 

 

Оперативни планови за сваку недељу, прикупљање и 

сврставање по смеровима. 

 

Март-јун 

Педагог је водио Дневник рада, евиденцију о сарадњи 

са ученицима, наставницима и родитељима; 

евиденцију о СУ 

Током године 

Организација трибине „НИСТЕ САМИ“-обележен 

Дан менталног здравља.  

8.10. 2020.  
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Пројекат "Квалитетнообразовањеза све", учешће 

у пројектном тиму. Ментор школама у пројекту. 

 

Током године 

Промоцијакњиге "Адолесценти-спојнауке и праксе", 

организатор  

Излагање на састанку педагога у Пожаревачкој 

гимназији:Допринос педагога васпитно образовној 

пракси 

Фебруар 

Сарадња са УГ „Свет речи“ Велика Плана, на 

пројектима 

Током школске године 

Рад у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

 

 

 

За време ванредног 

стања,пријаве од стране 

ученика и њихових старешина 

решавани су разговорима, 

индивидуалним и путем вибер 

групе(Тим за ДНЗЗ). 

Договорена саопштења 

прослеђена су одељењским 

старешинама а они својим 

ученицима (Одељењској 

заједници) 

Анализа извештаја одељењских већа заједно са 

директором и предлог мера о.старешинама, 

електронски и путем меила. 

 

 

Тшг 

Истраживање за Тим за самовредновање Април-мај 

Координатор Тима за Развојно планирање  Тшг 

Тимско учествовање у обележавању Дана 

школеhttps://www.youtube.com/watch?v=qdogLb2h904 

 

Мај  

На Листи спољних сарадника Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања. 

 

16.8.2019. 

 

 

Активности педагога у подизању квлитета образовно-васпитног рада 

 

Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању 

24.10.2019. На конференцији у  Великој сали Београдског сајма, издавачка кућa Клетт 

промовисала је Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању. Приређивачи 

лексикона су др Миленко Кундачина и др Мирјана Пајић. У Лексикону су представљени 

најбољи васпитачи, учитељи, наставници и педагози који су оставили велики траг у 

https://www.youtube.com/watch?v=qdogLb2h904


                                        

стр. 106 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

нашем образовном систему. Имена 4  професора Средње школе "Милоје Васић" налазе 

се у овом лексикону, међу њима и педагог, Александра Димитријевић, педагошки 

саветник, која је  присутвовала промоцији лексикона. 

Студијска посета Сарајеву (RYCO пројекат) 

 

У петак, 18.10.2019.године, група коју је чинило 6 педагога и 2 вршњачка медијатора из 

општина: Велика Плана, Велико Градиште, Пожаревац и Деспотовац, посетила је 

Гимназију "Обала", Градску библиотеку, Удружење за дијалог у породици и 

друштву „Мали кораци“ и култорно-историјске споменике у Сарајеву. Студијска 

посета завршена је 20.10.2019. посетом Вишеграду.  

Била је то прилика да се размене искуства и примери добре праксе на свим пољима рада 

школе, библиотеке, невладине организације, са посебним освртом на мир и помирење 

земаља у региону. 

 

У Гимназији „Обала“,  представљен је  рад домаћинима. Након тога домаћини су 

представили своје активности и примере због којих  у неколико последњих година 

добијају титулу „најдемократскије школе“  у Сарајеву. Учешћем наших и њихових 

ученика у радионици о „вршњачкој медијацији у групи“ започела је пријатна сарадња.  

 

Упознати смо са радом Америчког центра и Градске библиотеке.Тог истог дана, посетили 

смо и упознали  смо се са  активностима чланова поменутог удружења. Пријатну 

атмосферу употпунила је  дегустација традиционалних босанских специјалитета.  

 

Контакти са овим људима отворили су поље  нове сарадње са разним институцијама из  

земаља некадашњих припадника исте домовине  и  самим тим   допринели   

интеркултуралном  развоју свих актера.  

Посебно значајно на пољу мира и помирења јесте заједнички обилазак различитих 

религијских објеката. Оно што се може истаћи као општа добробит овог путовања јесте 

могућност остваривања регионалне сарадње младих и  мобилност и размена у циљу 

помирења и  развоја окружења. 

 

Учешће у пројекту:“ Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља“ 

У Средњој школи „Милоје Васић“ у Великом Градишту,  од 2011.године (законом 

прописано) постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања  и занемаривања. 

Како је безбедност деце на првом месту, овај тим , могло би се рећи,  најозбиљније ради 

у школи. И  превентивно и интервентно.  Наставници су ти који су до сада  имали улогу 

медијатора у конфликтним ситуацијама, када је реч о првом  нивоу  насиља. Други и 

трећи ниво, пратио је меру прописану законом и васпитни рад  уз оснаживање насилника 

и жртве да превазиђу конфликт.  

Како је школа озбиљно пришла проблему насиља и  неговању ненасилне атмосфере да се 

приметити да су конфликтне ситуације смањене и евидентне су само у првом разреду. 

У оквиру пројекта Савета Европе: „Подстицање демократске културе у школама“, 

2018.године група од 10 ученика завршних разреда  прошла је обуку медијатора. 

Родитељи  су били  упознати са процесом медијације у школи и оценили  рад медијатора 

као веома корисно и потребно свакој средини.  



                                        

стр. 107 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

Како су ти ученици завршили разред, указала се потреба за обуком нових медијатора. 

Школа постаје партнер на пројекту  УГ“ Свет речи“, септембра 2019. и четири ученика и 

наставник , пролазе обуку као Тим вршњачких медијатора.  

 

1.Тренинг за вршњачке медијаторе и наставнике-супервизоре   
 

Ученици Средње школе“ Милоје Васић“  из Великог Градишта, Анђелина Благојевић, 

Мила Јоцић и Алекса Јевтић ,са педагогом Александром Димитријевић ,прошли су  обуку 

за школске тимове за медијацију,  од 15.до17.9. у Великој Плани. 

Овај тренинг је спровело УГ „Свет речи“ из Велике Плане уз подршку МОСа. Циљ обуке 

је био да ученици науче како да решавају сукобе ненасилним путем и како медијација 

помаже у томе. Учесници су веома задовољни обуком, сматрају је корисном како за себе, 

тако и за друге. 

Радни део обухвата је радионице које су се тицале активног слушања, конфликта, 

емпатије, медијације. Период одмора и договора реализације акционог плана протекао је 

у дивној и опуштајућој атмосфери домаћина и учесника у Етно селу Моравски конаци. 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.Манифестација "Спортом против насиља" у Средњој школи "Милоје Васић" 

у Великом Градишту. 

 

У оквиру пројекта: "Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља!" које 

спроводи Удружење грађана " Свет речи" уз подршку Министарства омладине и спорта, 

у Средњој школи "Милоје Васић" у Великом Градишту, 27.9.2019.  одржана је 

манифестација "Спортом против насиља". Манифестацију је организовао Тим 

вршњачких медијатора  школе заједно са супервизором Александром Димитријевић, а уз 

подршку професора физичког васпитања Драгане Пајкић и Дејана Милановића. 

Осим промоције спорта и ненасиља, млади су имали прилику да сазнају нешто више о 

предностима бављења спортом и неговања здравих стилова живота. 
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20 Радионица  (720+ 480 минута) 

 У свечаној сали Средње школе "Милоје Васић" у Великом Градишту, наставник-

супервизор Александра Димитријевић и Тим за вршњачку медијацију, одржали су 4 

радионице са изабраним ученицима из 13 одељењских заједница.  

Одељењским старешинама су дате смернице за избор два ученика који ће проћи 

медијацију(учествује у разрешавању сукоба, унутар одељења; има стрпљења да 

саслуша проблем који се десио; правдољубив/ва је;има разумевања за друге, чак и 

када се са њима не дружи;има способност, да са лакоћом изнесе 

замисао;елоквентан/на је, речит/а; 

има позитиван статус у одељењу;његово, њено  мишљење се уважава). Старешине су 

бирале и ученике са проблемима у понашању и породици   јер су проценили да и они 

треба да буду укључени у обуку. 

Теме: Медијација(филм,ппт), конфликти, стилови поступања у конфликтима и бес. На 

самом почетку радног дана ученици су се упознали са најзначајнијим чињеницама и 

одредбама самог процеса медијације. Кроз дискусију о конфликтима и миру упознали 

су се са самим током и фазама конфликта. Рад по групама резултирао је четири драмска 

извођења конфликтних ситуација, које су повезане са стиловима поступања у 

конфликту. Радионица везана за бес, код ученика је изазвала највише смеха(рађена по 

наложеном синопсису).Атмосфера је била радна и забавна. Ученици су у својим 

евалуацијама показали висок степен задовољства и по питању организације и самог 

тока. На самом почетку, наставница, координатор Ђачког парламента,  најавила  је  

њихов рад у самом парламенту и дала значај теми медијације. Са садржајем рада Тима 
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упознала се и представница "Грађанских иницијатива" која је  била у радној посети . 

 
 

Тим вршњачких медијатора  редовно се  састаје (оквирно- једном недељно) и заједно са 

наставником-супервизором осмишљава активности, радионице  и манифестације. Доста 

ученика сарађује са овим тимом у организацији и манифестацијама. На већима и 

Педагошком колегијуму редовно се истиче рад Тима вршњачких медијатора и приметан 

је позитиван став наставника школе, који схватају  значај и вредност  ових ученика. 

 

9.10. 2019. у свечаној сали Средње школе “Милоје Васић“,наставник-супервизор и Тим 

за вршњачку медијацију, одржали су 3 радионице са ученицима из 13 одељењских 

заједница у трајању од три сата. 25 ученика, од којих 17 девојчица и 8 дечака у 

радионичарском раду прошло је следеће теме: Активно слушање, емпатија и Ја-

поруке.Радионице су реализоване по сценарију добијеном на обуци.  Атмосфера је била 

радна и забавна. Ученици су упознати са пропозицијама конкyрса у оквиру пројекта. 

У свечаној сали Средње школе „Милоје Васић“ 22.11.2019. одржано је последњих пет 

радионица намењених обуци вршњачких медијатора. Након кратког резимирања тема са 

претходних радионица,  ученици су се окушали у самом процесу медијације-6 корака у 

пракси. Ученици подељени по групама детаљно су пролазили кроз кораке и уз помоћ 

наставника-супервизора и вршњачких медијатора припремали се за процес медијације. 

Сценско извођење и анализа употпунили су ученицима процес медијације и оснажили да 

се окушају у томе. На самом крају радног дана ученици су по групама давали предлоге 

сцена за снимање филмића на тему медијације.  

Преосталих осам радионица реализоване су у осталим одељењима по сличном принципу. 

 

Манифестација   „Музиком против насиља“ 

У оквиру пројекта: Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља! 

Удружења грађана "Свет речи", подржаног од стране Министарства омладине и спорта, 

у нашој школи, 14.10.2019. одржана је манифестација „Музиком против насиља“. У 

свечаној сали школе професорка музичке културе Надежда Цветковић одржала је две 

музичке радионице са прва два разреда наше школе (79 ученика прве и друге године, 37 

девојчица, 42 дечака). Као продукт настале су две композиције које говоре о ненасиљу 

и позитивним вредностима. У холу школе, путем разгласа, за време трајања наставе и за 

време одмора емитовани су страни хитови са темом позитивних осећања и мисли (око 
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400 ученика и професора имало је прилику да ужива у пријатној музици). Желели смо 

да поручимо да музика може да промени наше мисли и осећања и да сви заједно 

негујемо ненасилну атмосферу у Средњој школи „Милоје Васић“. 

 

  
 

 

 

Манифестација   „Културом против насиља“ 

 

У оквиру пројекта: „Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против 

насиља!” Удружења грађана „Свет речи", подржаног од стране Министарства омладине 

и спорта, у нашој школи, 28.10.2019. одржана је манифестација „Културом против 

насиља“. Mанифестација је реализована  кроз истраживачке задатке  ученика који 

похађају наставу изборног предмета: Језик, култура и медији, ученика који уче стране 

језике у нашој школи и оних који имају таленат за ликовно изражавање. Кроз културу 

Немаца, Енглеза и Француза представљено је културно понашање и опхођење 

ових заједница према маргинализованим групама у својим земљама. Тако су  ученици 

добили идеју да се ликовно изразе и узму учешће   на ликовном конкурсу ЕУ ПРО на 

тему: Моја европска заједница. Циљ конкурса је  подстаћи младе да боље сагледају своје 

локалне заједнице и увиде проблеме са којима се њихови суграђани и суграђанке из 

осетљивих група суочавају. Манифестација је допринела да се увиди значај културног 

понашања према различитостима и да се избегне свако евентуално насиље . 

  (16девојчица, 8 дечака ликовно изражавање), 7 ученика припремало је теоријски 

део (1 дечак, 6 девојчица) (31) 
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18.12.2019. Завршна конференција 

 

У среду, 18.12.2019.године, у Пожаревачкој гимназији, организована је конференција 

која је завршна активност пројекта "Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против 

насиља" на којој су представљени резултати спроведених активности. Конференција је 

окупила Тимове вршњачких медијатора и њихове наставнике - супервизоре из 7 

партнерских средњих школа. Пројекат спроводи Удружење "Свет речи" из Велике Плане 

уз подршку Министарства омладине и спорта, а у оквиру спровођења националне 

стратегије за младе. Средња школа "Милоје Васић" Велико Градиште, понела је велики 

број захвалница и једну награду и диплому за филмић на тему медијације. Супервизор 

Александра Димитријевић, заједно са вршњачким медијаторима из своје школе, Алексом 

Јевтић, Милом Јоцић и Анђелином Благојевић, презентовала је активности школе у овом 

пројекту. 

 

 

  
 

Учешће и реализација пројекта"Мрежа младих Србије против корупције" у 

ВеликомГрадишту 

У Средњој школи “МилојеВасић” у Великом Градишту, последњи дан првог 

полугодишта школске 2019/20.године, био је посвећен обележавању Међународног дана 

борбе против корупције. Вршњачки едукатори са својим вршњацима, у центру града, 

делили су балоне и разговарали са пролазницима о корупцији. 
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Спроведено је  десет радионица на тему: Корупција и начини борбе против ње у 

Средњој школи „Милоје Васић“ у Великом Градишту: 

 

4.3.2020. у организацији и реализацији вршњачких едукатора Нине Лазић и Станиславе 

Савовић и педагога Александре Димитријевић одржане су по две радионице у три 

одељења гимназије (Први разред - једно одељење и други разред- два одељења). 

Радионици је присуствовало укупно 47 ученика, од којих 24 девојчица и 23 дечака. Прва 

радионица отпочињала је са „олујом идеја“ на појам корупција и настављала се на 

презентацију о корупцији (појам, врсте, облици...)Ученици су потом дискутовали са 

вршњацима и износили своје виђење ове сложене проблематике. Друга радионица 

подразумевала је припрему и извођење кратких скечева (или ликовно изражавање) са 

обавезном дискусијом и предлогом мера за побољшање. Ученици схватају значај борбе 

против ове појаве и показују спремност да јој се супротставе.  
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5.3.2020. са ученицима првог разреда,  смер- туристички техничар,  у организацији 

вршњачког едукатора Нине Лазић и наставника-супервизора Александре Димитријевић,  

одржане су две радионице на којима се говорило о корупцији, облицима, пореклу,начину 

борбе. Ученици су такође имали задатак да осмисле и одиграју сцену на примеру 

коруптора, посредника и корумпираног. Веома интересантно и забавно 9 девојчица и 10 

дечака било је посвећено теми борбе против корупције.  

 

10.3. 2020. ученицима другог разреда,  смер-посластичар,  у организацији вршњачког 

едукатора Нине Лазић и Станиславе Савовић као и наставника-супервизора Александре 

Димитријевић,  одржане су две радионице на којима се говорило о корупцији, облицима, 

пореклу,начину борбе. Радионицама је присуствовао одељењски старешина, који је теми 

дао значајан допринос. 11 девојчица и 14 дечака присуствовало је радионици.  

 

„ Било је занимљиво, имали смо могућност укључивања у расправу о теми корупције у 

нашем друштву. Едукатори и педагог  су нам приближили појам корупција кроз примере 

и основе теоријског излагања. Скренута је пажња на то колико је корупција присутна и 

колико улази у најситније поре свакодневног живота“. 

                    Ученица другог разреда гимназије  

„ Тема о корупцији треба више да се промовише, не само код ученика, већ и код старије 

популације. Представе, скечеви, перформанси са том темом  јесу јасан позив људима да 

се не баве корупцијом која нам свима штети и угрожава нас“. 

 

                                  Ученик првог разреда  гимназије 

 

„  Старији некада имају лошу навику, коју преносе на млађе, у смислу, да се подмити неко 

на јавном положају, да се нешто оствари преко везе... Мишљења сам да ми млади треба 

да се боримо против тога. Можда је то могуће уколико се у школи више говори о томе...“ 

                              Ученица смера туристички техничар, прва година 
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Радионице је похађало 91 ученика, што је заправо четвртина ученика школе. Општи 

утисак наставника и супервизора јесте да је тема веома корисна и да треба да буде 

заступљена као тема на часовима одељењске заједнице. Антикорупцијски дан обележен 

је у локалној заједници. Балонима и флајерима апеловано је на ширу јавност да се укључе 

у борби против ове појаве. Немогуће је искоренети али је свакако могуће свести на 

најмаљу могућу меру.  

 

Симпозијум 2.7.2020. 

 

Симпозијум је завршна активност пројекта "МРЕЖА МЛАДИХ СРБИЈЕ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ" који реализује УГ "Свет речи" из Велике Плане у 20 градова Србије, уз 

подршку Америчке амбасаде из Београда. 

Партнери на пројекту су школе из Великог Градишта, Сомбора, Београда, Зајечара, 

Бора, Мајданпека, Пожаревца, Кучева, Смедеревске Паланке, Велике Плане, 

Деспотовца, Јагодине, Глоговца, Лапова,  Крагујевца, Краљева, Врања, Бујановца, 

Владичиног Хана и Власотинца.    

Велики значај пројекта и рад Тима младих против корупције, испред СШ "Милоје 

Васић" изложила  је Александра Димитријевић, координатор тима. 

 
Симпозијум у Великој Плани 

Извештај о стручном усавршавању наставног и ненаставног кадра 
 

  Запослени у нашој школи сваке године процењују свој рад користећи неколико 

извора за овај вид процене. Упоређивањем планова која сва стручна већа састављају на 

почетку школске године и извештаја  о раду у протеклој години који се подносе у јуну 

наставно особље може да направи анализу остварених резултата у свим обастима рада- 

редовној, допунској и  додатној настави као и у ваннаставним активностима. 

Самовредновање се врши и анализом броја ученика који су учествовали на такмичењима 

и резултатима који су ученици остварили.  Школа такође прати и даљи рад ученика који 

оду из школе анализом уписа на факултете и више школе и другим успесима наших 

ученика. Оваквом анализом могуће је уочити предности али и недостатке у раду као и 

потребне мере за уклањење утврђених мањкавости. 
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Наставници Средње школе «Милоје Васић» 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 2019/2020. години већ у августу 2019. 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 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. 

Координатор стручног усавршавања је , користећи електронску базу стручног 

усавршавања, за сваког наставника израдио збирну табелу за претходних 5 година.За 

табелу је везао потврде које се издају сваком запосленом на крају године,Из табела се 

http://www.skola.rs/
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види да су се наши наставници интензивно усавршавали и да већина има знатно више 

бодова од предвиђеног. 

  У јуну 2020. 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.  

Име Презиме Предмет К1 К2 К3 К4 

Укуп

но 

бодов

а 

Бојан Јелић 
професор српског језика и 

књижевности 
58 24 0 0 58 

Милена 
Дрндареви

ћ 

професор српског језика и 

књижевности 
82 24 8 0 114 

Сања Ђокић 
професор српског језика и 

књижевности 
24 56 52 36 161 

Војкан Јовановић 
професор српског језика и 

књижевности 
32 0 0 0 32 

Наташа 

С. 
Стевић професор енглеског језика 74 56 16 68 214 

Велина Стојковић професор енглеског језика 
26
0 

43
1 

11
2 

21
2 

915 

Сандра 
Величкови

ћ 
професор енглеског језика 24 24 36 24 111 

Светлана Обрадовић професор француског језика 65 
15

7 
24 32 303 

Данијела Јаношевић професор француског језика 40 
10

0 
40 48 236 

Биљана Јовановић професор немачког језика 48 76 0 8 122 

Наташа 

Т. 
Стевић професор латинског језика 48 64 24 96 210 

Миљан Вељковић 

професор социологије, 

филозофије, устава и права 

грађана 

52 40 32 44 169 

Марија Јовић 
професор психологије, 

филозофије 
0 0 0 30 30 

Марија Стојановић професор психологије 26 44 76 16 168 

Зоран Ташић професор математике 
11

2 
40 24 

11

6 
407 

Марко Петровић 
професор математике и 

рачунарства и информатике 
92 56 16 0 182 

Бојана Живковић професор математике 60 40 8 64 198 
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Наташа Грујић професор математике и хемије 0 0 0 9 10 

Милена Васић 
професор математике и 

рачунарства и информатике 
25 60 8 20 113 

Тодор 
Драгољеви

ћ 
професор физике 48 62 16 16 152 

Душица Видуљевић професор физике и математике 0 0 0 0 0 

Маргита Ерић 
професор хемије и познавања 

робе 
48 32 16 16 114 

Горан Мишић професор биологије и екологије 76 72 24 60 179 

Јелена Бунчић професор биологије и исхране 36 
13
7 

0 0 173 

Данијела 
Парезанов

ић 

професор географије и 

туристичке географије 
88 

10

0 
32 36 235 

Ана Илић 
професор географије и 

туристичке географије 
80 

14

8 
8 52 264 

Ненад 
Михајлови

ћ 
професор историје 0 0 0 0 0 

Милош Петровић професор историје 32 93 8 16 150 

Драгана Пајкић професор физичког васпитања 24 72 0 24 82 

Миодраг Тодоровић професор физичког васпитања 0 8 0 8 16 

Дејан 
Миланови

ћ 
професор физичког васпитања 48 80 0 16 167 

Биљана Лукић 
професор рачунарства и 

информатике 
80 64 8 

10

8 
276 

Надежда Цветковић професор музичке културе 0 0 0 0 0 

Небојша 
Радованов

ић 
професор музичке културе 24 48 32 0 96 

Бојана Пршендић професор ликовне културе 0 16 8 0 24 

Сања 
Стефанови

ћ 

Историја уметности, грађанско 

васпитање 
32 

11

3 

10

0 
53 326 

Урош 
Милованов

ић 
професор верске наставе 0 32 0 0 32 

Урош Дучић професор услуживања 48 16 37 92 195 

Тања Јовановић професор куварства 
10

4 
56 24 84 207 

Мирко Симић 
професор куварства и 

посластичарства 
8 0 0 0 8 



                                        

стр. 118 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

Снежана 
Милорадов

ић 

професор економске групе 

предмета 
80 9 8 44 142 

Вера Стокић 
професор економске групе 

предмета 

10

5 
73 43 32 192 

Светлана 
Стефанови

ћ 

професор економске групе 

предмета 
56 40 36 16 151 

Љиљана Обрадовић 
професор економске групе 

предмета 
8 0 0 0 8 

Снежана Рашић 
професор економске групе 

предмета 
40 52 8 16 119 

Алексан

дра 

Димитрије

вић 
стручни сарадник 48 64 16 

14

8 
319 

Весна Новковић Директор 64 52 92 52 236 

  сума: 
207

1 

223

4 

93

6 

158

4 
6714 

  

 

 

Заступљеност компетенција 

К1 К2 К3 К4 

30% 33% 14% 23% 

Са мање од 16 бодова К1: 11 

Са мање од 16 бодова К2: 10 

 Са мање од 16 бодова К3: 22 

Са мање од 16 бодова К4: 15 

 

Може се донети закључак да су наставници активно радили на свом стручном 

усавршавању али да неки нису редовно водили евиденцију и достављали копије 

сертификата секретару школе. На основу заступљености компетенција, може се 

приметити да јесу биле заступљене све, глобално гледано, а да су К3(за подршку 

развоју личности ученика) и К4(за комуникацију и сарадњу) мало мање заступљене.   

 

 Интерно усавршавање у последњих годину дана је, са обзиром на околности, 

текло јако добро. Поред разних активности у првом полугодишту, у другом су сви 

наставници дали све од себе да обезбеде ученицима одговарајуће садржаје и да 

одржавају комуникацију са ђацима преко интернета, користећи притом разне дигиталне 

алате од којих су већину први пут видели, за наставу, евалуацију, евиденцију . У току 

наставе на даљину су се видели резултати свог досадашњег стручног усавршавања 

професора наше школе.  

 

 

 

      Учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање наставе 
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Иако , већи део другог полугодишта ученици физички нису били у школи, наша школа је 

ипак, успела  да учествује у неколико пројеката, од којих су неки већ описни, а овде ће 

бити само поменути, 

  

ПОСЕТА ШЕФА МИСИЈЕ САВЕТА  ЕВРОПЕ  

 

У петак 04.10.2019. средњу школу „Милоје Васић“ посетили су шеф мисије Савета 

Европе у Србији Tobias Flessenkemper и координатор за пројекте Савета Европе 

Кристијан Рајковић. Посета је уследила по завршетку пројекта „Подстицање демократске 

културе у школама Србије“ који је био реализован у организацији Савета Европе у коме 

је наша школа показала завидне резултате. Г.дин Flessenkemper је разговарао са 

директором школе, са координатором пројекта, са пројектним тимом, а касније је провео 

скоро сат времена у разговору са ученицима школе који су на крају дискусије имали 

бројна питања за њега.  

 

  
 

„КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ“ 

 

Пројекат„Подстицање демократске културе у школама Србије“ има и свој  

наставак – трогодишњи пројекат „Квалитетно образовање за све“, такође у организацији 

Савета Европе и подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Средња 

школа „Милоје Васић“ ће у овом пројекту имати улогу ментор школе. 

6-7.12.2019. у хотелу Цептер у Врњачкој Бањи одржана је друга обука ментора 

школа у оквиру пројекта Савета Европе "Квалитетно образовање за све" (Quality 

Education for All – Quality ED Serbia). Представници Средње школе "Милоје Васић" биле 

су професорка енглеског језика Велина Стојковић, координатор и педагог Александра 

Димитријевић, члан пројектног тима. Пројекат " Квалитетно образовање за све" 

представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају ЕУ и Савет Европе, а у 

оквиру програма Европске уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for 

Western Balkans and Turkey – 2. faza“. Програм реализује Одељење за образовање Савета 

Европе у сарадњи са канцеларијом Савета Европе у Београду и Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја РС. Пројекат има за циљ да промовише квалитетно 

образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим 

напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа ка 

осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама 
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"Квалитетно образовање за све" 

Остали пројекти:“Мрежа младих против корупције,“Кул је да знаш“, „Дигитални погон“ 

 

Педагошки колегијум 
 

  Педагошки колегијум у школској 2019/2020. години чинили су: 

директор Зоран Ташић, стручни сарадник Александра Димитријевић и координатори 

следећих органа: 

- веће професора српског и страних језика  

- веће професора природних наука  

- веће професора енглеског језика  

- веће професора друштвених наука  

- веће професора ликовне културе, музичке уметности и физичког васпитања - веће 

професора економске групе предмета Снежана Рашић 

Председници актива и тимова и координатор за стручно усавршавање. 

 Педагошки колегијум се састао 4  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 02.10.2019.. 

Дневни ред: 
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1. Конституисање Педагошког колегијума за школску 2019/2020 

2. Осврт  на  безбедност  ученика  и запослених и поштовање правила о кућном реду 

школе  

3. Планови наставника, испуњавање обавеза (педагог) 

4. Планирање  стручног  усавршавања запослених 

5. План уписа за 2020/2021 школску годину  

6. Разно 

 

Седница одржана 06.03.2020. 

Дневни ред: 

1. Анализа рада тимова и стручних већа 

2. Надокнада часова (продужен распуст и матурска екскурзија) 

3. Педагошка евиденција(књиге евиденције , припреме , планови..) 

4. Педагошко-инструктивни рад са наставницима 

5. Анализа рада Ђачког парламента. 

6. Извештај о усавршавању наставника. 

7. Организовање завршног дана матураната. 

8. Разно(дежурства , кућни ред) 

 

Седница одржана 17.03.2020. 

Дневни ред: 

1. Онлајн настава-реализација 

2. Разно 

Седница одржана 18.08. 2020. 

Дневни ред 

1.Избор модела за реализацију наставе од 01. септембра.2020. 

 

 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, директор школе и секретар без права 

одлучивања.Школа нема синдикат, па члан синдиката не присуствује. 

 

  Школски одбор је одржао 10 седница. Разматрана су следећа питања: 
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13.09. 2019. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање извештаја о раду школе за  школску 2018/19. 

3. Усвајање извештаја директора за школску 2018/19. 

4. Усвајање год.плана рада за школску 2019/20. 

5. Усвајање Извештаја о самовредновању. 

6. Текућа питања 

 

24.10.2019. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештај са матурске екскурзије 

3. ПОкретање процедуре за избор директора 

4. Образовање комисије за избор директора 

5. Текућа питања 

 

02.12.2019. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Правилник о заштити података о личности 

3. Извештај за Министарство о току конкурса за избор директора 

3. Формирање Комисије за попис основних средстава и друге нефинансијске  

имовине 

 

4.  Текућа питања 

 

10.01.2019. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Плана јавних набавки за 2020.годину  

3.   Текућа питања  

 

17.01.2020. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање извештаја директора Средње школе „Милоје Васић“  за 2019.годину 

3. Доношење Финансијског плана за 2020..годину 

4. Текућа питања 
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07.02. 2020. 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. Расписивање конкурса за избор директора школе 

3.Текућа питања 

 

19.02.2020. 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање завршног рачуна 

3.Усвајањ извештаја о попису 

4.Текућа питања 

 

 

28.02. 2020. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника 

2. Закључивање уговора о раду са в.д.директором 

3. Текућа питања 

22.06. 2020. 

ДНЕВНИ РЕД 

1.Утврђивање предлога за избор директора 

 

30..06.2020.. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Именовање Комисије за технолошки вишак  

3. Доношење Анекса школског програма 

4. Текућа питања 

 

 Директор школе  
  Протекле школске године директор школе је реализовао законом утврђене 

обавезе у вези са организацијом рада у школи, одржавањем седница, стручних већа, 

екскурзија, рада са родитељима, стручним усавршавањем наставног кадра. 

У овом делу није приказан конкретизован рад директора, јер је он приказан у Извештају 

директора за школску 2019/2020 годину. 

Посебно се могу истаћи следеће области којима је нарочито посвећена пажња: 

 

Организовање образовно-васпитног рада 



                                        

стр. 124 oд 129 

Средња школа „Милоје Васић“ Велико Градиште 

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 

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 јавних набавки, реализација 

Рад на извештају јавних набавки 

Контрола  педагошке евиденције 

Помоћ приправницима 

Организација  општинских и окружних такмичења 

Организација наставе и рада школе у време пандемије 

Организација завршетка школске године 

Организација уписа 

Израда школског извештаја 

Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

Организовање и вођење Наставничког већа 

Планирање стручног усавршавања запослених 

Организовање стручних семинара у школи за запослене 

Организовање и учешће на свим одељењским већима  

Пријем нових радника и увођење у посао 

Праћење рада професора  у области давања повратне информације ученицима и 

родитељима, контрола оцењивања 

Рад на упознавању и решавању проблема ученика које су индивидуалне природе или 

су везане за групу и одељење 

Сарадња са Ђачким парламентом 

Организација учешћа  у разним акцијама 

Општи родитељски састанак са родитељима матураната 

Припрема и учешће у Савету родитеља  

Индивидуални разговори са родитељима  

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 
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Рад на побољшању материјално-техничке опремљености школе 

Организација Дана школе 

Сарадња са 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 

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 2019//20. години 
  Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. 

  Савет родитеља се састао 4 пута и разматрао питања из своје надлежности. 

12.09.2019. 

1. Конституисање Савета родитеља, избор председника и заменика председника 

2. Избор предстввника за Школски одбор 

3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2018/19 школску 

годину 

4. Разматрање Извештаја директора за школску 2018/19 годину 

5. Разматрање Годишњег плана за школску 2019//20. годину 

6. Разматрање Извештаја о самовредновању 

7. Осигурање ученика 
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8. Текућа питања 

 

15.01. 2020. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице.  

5. Извештај са матурске екскурзије 

6. Накнада за професоре за матурску екскурзију 2020/21. 

 

04.02. 2020. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице.  

2. Давање сагласности за самосталног педагошког саветника 

6. Текућа питања 

 

13.07. 2020. 

 1.  Усвајање записника са претходне седнице 

      2. Избор предстввника за Школски одбор 

 

            ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

 

На основу годишњег плана за школску 2019/2020. годину и Правилника о извођењу 

екскурзије Средње школе “Милоје Васић“ у Великом Градишту, а на основу наставног 

плана и програма од 16.09. до 21.09.2019. реализована је матурска екскурзија ученика 

Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта у организацији туристичке агенције 

„Аррива Литас“ из Пожаревца.  

  На пут је кренуло 68 ученика завршних разреда, 5 одељенских старешина 

(Бојана Живковић, Миљан Вељковић, Биљана Јовановић, Сандра Величковић и Урош 

Дучић), вођа пута Зоран Ташић, лекар Александар Ивановић, водичи Раде Лазић и Јелена 

Васић и четири возача. 

  Путовање је започело 16.09.2019. скупом ученика испред школе у 03:45 и 

поласком у 04:00. После вожње кроз Хрватску, Словенију и Италију уз неколико пауза 

стигли смо око 23:00 у Монтекатини, бању у Тоскани. Путовање је било дуже него што 

је планирано због великих гужви на граничним прелазима. Сместили смо се у хотел 

„Zenith“ са 3*. Због касног доласка није било могуће организовати вечеру и због тога је 

особље хотела обезбедило ланч пакете за све путнике.   

  Другог дана, 17.09. после доручка у 10:00 кренули смо у целодневни 

обилазак Фиренце где смо били од 11:00 до 18:00. Посетили смо уз пратњу водича 

Нептунову фонтану, галерију на отвореном, Ђотов звоник, Дантеову кућу, катедралу 

Санта Мариа дел Фиоре, крстионицу Светог Јована, галерију Уфици а затим смо прешли 

реку Арно преко најстаријег моста Понте Векио и отишли до палате Пити. После тога 

смо више од три сата уживали у слободном времену шетњом уским улицама 
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средњовековне Фиренце. У 19:00 смо се вратили у Монтекатини где смо после вечере 

имали слободно време за обилазак бање.  

  Трећег дана 18.09. после доручка у 09:00 кренули смо у целодневни 

обилазак Ђенове, највеће луке Италије и главног града области Лигурија. Од 11:00 до 

13:30 обишли смо стари део града који је под заштитом Унеско-а, Трг Ферари, Оперу, 

Дуждеву палату и кућу Кристофера Колумба. Потом је за заинтересоване организован 

факултативни обилазак највећег акваријума у Европи. Слободно време за обилазак 

Ђенове имали смо до 16:30. У 19:00 вратили смо се у бању Монтекатини. 

  Четвртог дана 19.09. после доручка у 07:30 изашли смо из хотела у 

Монтекатинију и у 10:00 стигли у Пизу. Обишли смо знаменитости на Тргу чудеса 

(Катедралу, Крстионицу и Криви торањ). У 12:00 кренули смо из Пизе и у 16:00 стигли 

смо у Лидо ди Јесоло, познато летовалиште на обали Јадранског мора. После смештаја у 

хотел „Tokio“ са 3* заинтересовани су искористили слободно време за купање у мору. 

После вечере у 22:00 отишли смо у дискотеку „Gasoline“ где смо остали до 01:00.   

  Петог дана 20.09. после доручка у 08:30 отишли смо на целодневни излет у 

Венецију. Аутобусима смо дошли до места Пунто Сабионе, где смо се укрцали на брод 

који нас је возио до Венеције у коју смо стигли у 11:00. Три сата смо провели у обиласку 

Венеције са водичима где смо посетили Дуждеву палату, Канал Гранде, трг и базилику 

Светог Марка, Сат Кулу и мост Риалито. Уживали смо у погледу на цркву Санта Мариа 

делла Салуте, а затим смо имали слободно време до 17:00 када смо се укрцали на брод за 

повратак. После вечере, организован је одлазак у дискотеку „Gasoline“ где смо били од 

22:00 до поноћи 

  Шестог дана 21.09. после доручка и враћеног депозита у 07:30 напустили 

смо хотел и отишли у Трст. Време од 10:00 до 12:30 искористили смо за обилазак српске 

цркве Св. Спиридина, римског амфитеатра, трга Понте Россо и Пиазза Унита Италиа, а 

затим за слободно индивидуално разгледање Трста. У 12:30 кренули смо према Србији. 

У Велико Градиште стигли смо око 00:30 после поноћи. Сви ученици су испраћени и тиме 

је матурска екскурзија завршена. 

  Свих дана у хотелима били су обезбеђени доручак по принципу шведског 

стола и пансионска вечера.  

  Туристичка агенција „Аррива Литас“ обезбедила је два добра аутобуса и 

возаче који су врло савесно, сигурно и професионално возили прилагођеном брзином уз 

благовремено прављење пауза на адекватним местима. 

  Све одељенске старешине и вођа пута су све време сарађивали и у ходу се 

договарали о свим детаљима екскурзије, при томе показујући висок степен 

професионалности и одговорности. 
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  Лекар, који је пошао са ученицима, благовремено и адекватно је реаговао 

на сва обраћања ученика и професора, којих није  било пуно. 

Туристички водичи које је ангажовала агенција „Аррива Литас“ изузетно добро су 

обавили свој део посла. Уз врло оригиналне и занимљиве приче о историји, географији, 

ботаници, књижевности, архитектури... водили су ученике и професоре кроз северну 

Италију. 

  Ученици и професори су по повратку исказали задовољство реализованом 

екскурзијом. Организација екскурзије била је на високом нивоу и сви циљеви су у 

потпуности реализовани. Сви учесници сагласни су да је избор релације одличан и 

препоручује се и за наредне матурске екскурзије. 

 

  
 

 

Закључак 
 

Због пандемије  и престанка редовних школских активности у марту, овај извештај, 

остао је сиромашнији за велики број активности које би се реализовале у другом 

полугодишту.Нису одржана такмичења за која су се наши ученици пласирали, или би се 

пласирали. 

Али и поред тога он осликава квалитет наше школе, стручност наставника, њихову 

посвећеност и залагање да наша школа задржи  истакнуту позицију, не само у нашем 

округу, већ и шире. 

Успешно реализована онлајн настава је доказ флексибилности школе и њених 

запослених и потврда дигиталне писмености наставника, а и потврда дугогодишњег 

континуираног рада и учешћа у реформама , које спроводи ресорно министарство. 

 

 

                                                                                                        

Директор 

Весна Новковић,проф. 
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