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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

2.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Назив школе Гимназија „Светозар Марковић“ 

Адреса Шандора Петефија бр. 1 

Контакт подаци школе:  

- Телефон/ факс 024/ 552 – 820 

- Званични мејл школе sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs 

- Сајт  www.gimnazijasubotica.edu.rs 

ПИБ 100958994 

Директор школе Веселин Јевтић 

Датум прославе Дана школе 3. октобар 

 

2.2. ОБРАЗОВНИ СМЕРОВИ 
 

Смер Трајање Датум верификације 

природно-математички четири године 4. мај 1992. (002-115/90) 

друштвено-језички четири године 4. мај 1992. (002-115/90) 

општи четири године 2. јул 2008. (106-022-00528/2008-01) 

 

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Годишњи план као основни и стручно-педагошки документ дефинише садржаје и 

правце деловања школе на остваривању задатака и циљева средњег образовања и 

васпитања у школској 2017/18. години.  

Полазну основу за утврђивање програмских садржаја представљају стручна и 

педагошка решења садржана у: 

 Закону о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, 

бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015, 

62/16 одлука УС); 

 Закону о средњем образовању и васпитању (,,Сл. гласник РС“, бр. 

55/2013)  

 Правилнику о наставном плану и програму за гимназију (,, Сл. 

гласник-Просветни гласник“, бр. ..7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 

18/2013, 5/2014, 4/2015, 18/15 и 11/16) 

 Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на 

територији АПВ за школску 2017/18. годину ( ,,Сл. лист АПВ“ бр. 

26/17) 

 Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника (,,Сл. гласник РС“, бр. 

85/13 и 86/15 – др. правилник)  

 Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника (,,Сл. Гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008, 88/2015 и 48/2016)  

 Правилнику о евиденцији у средњој школи (,,Сл. гласник РС“, бр. 

31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014 и 73/16) 

 Правилнику о јавним исправама које издаје средња школа  (,,Сл. 

гласник РС“, бр. 31/2006, 51/2006, 44/3013, 43/2015)  

mailto:sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs
http://www.gimnazijasubotica.edu.rs/
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 Правилнику о упису ученика у средњу школу (,,Сл. гласник РС“, бр. 

41/2014, 37/2015, 46/2015, 75/2015 и 54/2016) 

 Правилнику о педaгошкој норми свих облика образовно-васпитног 

рада наставника и стручних сарадника у средњој школи (,,Сл. гласник 

– Просветни гласник“, бр. 1/92, 23/97 и 2/2000)  

 Правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање (,,Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) 

 Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у гимназији (,,Сл. гласник – 

Просветни гласник“, бр. 15/2013 и 11/2016)  

 Статуту Гимназије „Светозар Марковић“ (од 4. 12. 2013.) 

 Развојном плану школе за период од 2017. до 2020. године (од 20. 3. 

2017) 

 Школском програму (од 15. 9. 2016) 

 Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/17. годину 
 

4. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

4.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Гимназија се у своју школску зграду, у Улици Шандора Петефија бр.1, преселила 

јануара школске 1991/92. године. Зграда је једна од најлепших у граду и као 

споменик културе је под заштитом државе. Саграђена је 1900. године, баш за 

потребе гимназије. 

Укупна учионичка површина је 1.557,06 м2. Површина за комуникацију (ходници, 

санитарни чворови и сл.) износи 2.174,12 м2. Површина фискултурне сале је 618,14 

м2, тако да је укупна површина затвореног простора 4.349, 72 м2. Школско двориште 

је површине 3.773 м2, а од тога спортски терени заузимају 555,66 м2, а травната 

површина 3.218 м2. 

Део таванског простора, који је адаптиран у два кабинета 2007. године, потпуно је 

опремљен и у функцији је као кабинет за извођење наставе ликовне културе, а други 

кабинет функционише као простор за рад са талентованим ученицима и ученицима 

који имају потешкоћа у савладавању школског градива. 

Школска библиотека се налази у посебно прилагођеном и опремљеном простору од 

65,60 м2. Опремљена је покретним полицама, читаоничким намештајем и 

компјутерима, а располаже са око 23.500 књига, углавном на српском, хрватском и 

мађарском језику, али и на страним језицима који се изучавају у школи (енглеском, 

немачком, француском и италијанском). 

 

Простор Број 

Учионица 19 

Кабинет 8 

Мултимедијална сала 1 

Свечана сала 1 

Фискултурна сала 1 

 

4.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Школа од савремене опреме и наставних средстава поседује: 
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1. рачунар 58 у функцији 56 

2. лаптоп 27 у функцији 27 

3. ДВД плејер 1 у функцији 1 

4. ДВД резач 1 у функцији 1 

5. пројектор 32 у функцији 28 

6. интерактивна табла 1 у функцији 1 

7. телевизор 4 у функцији 4 

8. штампач 18 у функцији 14 

9. скенер 4 у функцији 4 

10. мултифункционални уређај 5 у функцији 4 

11. фотокопир апарат 3 у функцији 3 

12. касетофон 13 у функцији 13 

13. графоскоп 8 у функцији 8 

14. музички стуб/ мини-линија 1 у функцији 1 

15. школски разглас 1 у функцији 1 

16. факс апарат 1 у функцији 1 

 

Школа набавља следеће часописе и новине: 

- Буџетско рачуноводство 

- Службени гласник 

- Просветни преглед 

- Педагошка стварност 

- Школски час 

- Историја 
 

4.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ 

РЕСУРСА 

Активности Одговорно лице 
Начин реализације 

и средства 
Динамика 

Активирање АМРЕСТ 

мреже 

Директор Средствима локалне 

самоуправе 
Први квартал 

Набвка уџбеничке и 

стручне литературе 

Директор и 

педагошки 

колегијум 

Сопствена средства, 

средствима локалне 

самоуправе, 

донација родитеља и 

других донатора 

Континуирано 

током године 

Опремање кабинета и 

учионица савременом 

техничком опремом 

Директор и 

педагошки 

колегијум 

Сопствена средства, 

средствима локалне 

самоуправе, 

донација родитеља и 

других донатора 

Континуирано 

током године 

 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

5.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

На остваривању Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину ангажовано је 

укупно 88,39 извршилаца, односно 100 запослених. 

Квалификациона структура свих кадрова у школи са бројем извршилаца дата је у 

табели: 
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Опис - извршилац Свега 
Степен стручне спреме 

ОШ НК III IV VI VII 

Директор школе 1      1 

Помоћник школе 1.04      1.04 

Педагошко – психолошка служба 

2 

      

 психолог школе      1 

 педагог школе      1 

Наставници 65.43    0.89 0.42 64.12 

Библиотекар 1.50      1.50 

Административно – финансијска 

служба 

4.42 

      

 секретар      1 

 административно-технички 

радник 
   2.42   

 шеф рачуноводства      1 

Техничка служба школе 

2.50 

      

 мајстор   1    

 домар   1    

 техничар одржавања 

рачунара 
   0.50   

Помоћна служба 
10.50 

      

 Спремачице  10.50     

УКУПНО 88.39  10.50 2 3.81 0.42 71.66 

 

Табеларни преглед наставног особља ангажованог шк. 2017/18. године, са степеном 

стручности и предметом који предаје, саставни је део Годишњег плана рада и чини 

његов прилог. 

 

Педагошко-психолошка служба: 

1. Јосимов Бранка, педагог 

2. Штрицки Весна, психолог 

3. Ђанић Јасна, психолог 

 

Библиотекари: 
1. Чудић Невенка 

2. Сечењи Нели 

3. Мишковић Биљана  

4. Бакош Елизабета 

5. Хампелић Соња 

 

Административно-финансијска служба: 

1. Берић Пиштало Гордана, секретар 

2. Симоновић Смиљана, шеф рачуноводства 

3. Ристић Вида, административно-финансијски радник 

4. Патаки Јасмина, административни радник 

5. Симоновић Дуња, административни радник 

6. Миркоњ Марија, административни радник 

 

Техничка служба 

1. Абрахам Грго, мајстор 



9 
 

2. Црнобрнић Душан, домар 

 

Помоћна служба 

1. Аврамовић Слободанка, спремачица 

2. Васиљевић Нада, спремачица  

3. Гринфелдер Слађана, спремачица 

4. Дудаш Ангела, спремачица 

5. Јурић Емеше, спремачица 

6. Конц Гизела, спремачица 

7. Кујунџић Сузана, спремачица 

8. Мандић Бранка, спремачица 

9. Меденица Мирјана, спремачица 

10. Црнобрнић Весна, спремачица 
 

5.2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

5.2.1. План стручног усавршавања у установи 

Лични планови стручног усавршавања у установи (44 сата годишње), који се налазе 

у персоналним досијеима запослених, саставни су део Годишњег плана рада. 

5.2.2. План стручног усавршавања ван установе (акредитоване обуке и 

стручни скупови) 

Планови стручног усавршавања ван установе (похађања акредитованих обука и 

стручних скупова), који се налазе у персоналним досијеима запослених, саставни су 

део Годишњег плана рада. 

5.2.3. План стручног усавршавања директора 

План стручног усавршавања директора, који је јасније дефинисан Годишњим планом 

рада директора школе и налази се у персоналној документацији, саставни је део 

Годишњег плана рада. 

5.3. ПЛАН САРАДЊЕ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА 

Школске 2017/18. у Гимназији је запослено четворо приправника. У својој 

надлежности директор школе им је именовао менторе. 

Приправни Ментор 

Сања Мормер, проф. српског језика и 

књижевности 

мр Борјана Гаврилов Болић 

Јасна Ђанић, проф. психологије Весна Штрицки 

Мате Ађански, проф. историје Богдан Гајић 

Милена Радовић, проф. музичке културе  

 

План сарадње ментора и приправника саставни је део Годишњег плана рада. 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

6.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

6.1.1. Структура и распоред обавеза наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље 

Укупан рад наставника остварује се у 44 недеље (1760 часова годишње).  
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 ЗА НАСТАВНИКЕ  ЧАСОВИ 

1.  
Часови редовне наставе, допунски, додатни, припремни, 

факултативни, друштвено-корисни рад, час одељењског старешине 
24 

2.  Припрема 10 

3.  

Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење 

стручним већем, кабинетом, испити, припрема ученика за 

такмичење, менторски рад, рад у комисијама, дежурство, рад у 

пројекту МПНТР 

4 

4.  Рад у стручном, одељењском и Наставичком већу 2 

УКУПНО 40 

 ДИРЕКТОР  

5.  Организациони, педагошки и стручни рад  38 

6.  Представљање Школе у спољњој средини 2 

УКУПНО 40 

 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  

7.  Инструктивно - педагошки рад  4 

8.  Помоћ директору у организационим пословима 8 

9.  Израда планова и извештаја 4 

10.  Преглед педагошке документације 4 

11.  Статистички извештаји 4 

12.  Присуство седницама 4 

13.  Израда општих аката 4 

14.  Обилазак часова 4 

15.  Контакти са родитељима и странкама 4 

УКУПНО 40 

 ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ  

16.  
Рад са ученицима, сарадња са наставницима, сарадња са 

родитељима и аналитичко истраживачки рад  
30 

17.  Припреме 6 

18.  Евиденција 1 

19.  Учешће у раду стручних органа 2 

20.  Стручно усавршавање 1 

УКУПНО 40 

 БИБЛИОТЕКАР  

21.  
Рад са ученицима, сарадња са наставницима и аналитичко 

истраживачки рад  
30 

22.  Припреме 6 

23.  Евиденција 1 

24.  Сарадња са родитељима 1 

25.  Стручно усавршавање 1 

26.  Други послови 1 

УКУПНО 40 

 

6.1.2. Седмични фонд часова наставника у оквиру 40-часовне радне недеље 

и годишњи фонд часова теоријске наставе и вежби 

Табеларни приказ седмичног фонда часова наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље и годишњи фонд часова теоријске наставе и вежби саставни је део Годишњег 

плана рада и чини његов прилог.  
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6.2. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА 

ЗАДУЖЕЊА 

Табеларни приказ поделе одељења на наставнике и остала задужења наставника 

саставни је део Годишњег плана рада и чини његов прилог.  

7. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 

7.1. РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ 

Настава се у школи организује у две смене. 

Распоред звоњења у школи је дат у следећој табели: 

 

I смена 

  (пре подне) 

 II смена 

(после подне) 

1. час 7:30 – 8:15  1. час 13:30 – 14:15 

2. час 8:20 – 9:05  2. час 14:20 – 15:05 

3. час   9:20 – 10:05  3. час 15:20 – 16:05 

4. час 10:10 – 10:55  4. час 16:10 – 16:55 

5. час 11:05 – 11:50  5. час 17:05 – 17:50 

6. час 11:55 – 12:40  6. час 17:55 – 18:40 

7. час 12:45 – 13:25  7. час 18:45 – 19:25 

 

7.2. РАСПОРЕД СМЕНА 

У првом и трећем кварталу школске 2017/18. године ученици I и III разреда ће 

похађати наставу пре подне, а ученици II и IV разреда после подне. Смене ће се 

мењати у другом и четвртом кварталу, када ће ученици II и IV разреда наставу 

похађати пре подне, а ученици I и III разреда после подне.     

 

7.3. ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 

Календар образовно-васпитног рада школе утврђује се према Правилнику о 

школском  календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за 

школску 2017/18. годину. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада остварују се: 

- у I, II и III разреду у 37 петодневних радних недеља, односно 185 наставних дана; 

- у IV разреду у 33 петодневне наставне недеље, односно 165 наставних дана. 

Прво полугодиште петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у петак, 22. 

децембра 2017. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан. Прво 

полугодиште је организовано у два квартала. Први квартал почиње у понедељак, 1. 

септембра, а завршава се у петак, 27. октобра, а други квартал почиње у понедељак, 

30. октобра, а завршава се када и прво полугодиште. 

Друго полугодиште почиње у среду, 10. јануара и завршава се у уторак, 19. јуна 

2018. године и  има 104 наставна дана, за ученике првог, другог и трећег разреда. За 

ученике четвртог разреда друго полугодиште се завршава у уторак, 22. маја 2018. 

године, и има 84 наставна  дана. Трећи квартал почиње у среду, 10. јануара 2018. 

године, а завршава се у петак, 16. марта. Четврти квартал почиње у понедељак, 19. 

марта, а завршава се када и друго полугодиште. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
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Зимски распуст почиње у понедељак, 25. децембра 2017. године, а завршава се у 

уторак, 9. јануара 2018. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 30. марта, а завршава се  у понедељак, 9. априла 

2018. године.  

За ученике четвртог разреда летњи распуст почиње по завршетку матурског/ 

завршног испита. За ученике првог, другог и трећег разреда летњи распуст почиње у 

среду, 20. јуна, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. 

У школи се празнују: 

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у суботу, 11. новембра 2017. 

године, као нерадни и ненаставни дан. 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у суботу, 27. јануара 2018. године, 

као радни, а ненаставни дан.  

- Сретење - Дан државности, који пада у четвртак и петак, 15. и 16. фебруара 

2018. године, као нерадни и ненаставни дани. 

- Празник рада, који пада у уторак и среду, 1. и 2. маја 2018. године, као 

нерадни и ненаставни дани. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно не раде у 

дане верских празника: 

- православци – на први дан крсне славе; 

- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Грегоријанском, односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у 

дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим 

даном празника; 

- припадници Исламске заједнице – петак 1. септембар 2017. године, на 

први дан Курбанског Бајрама и четвртак, 14. јуна 2018. године, први дан 

Рамазанског Бајрама; 

- припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. на први дан Јом 

Кипура и 31. марта 2018. године на Пасху или Песах.   

Сходно члану 5. Правилника о школском  календару за средње школе, као радни и 

наставни дани (радне суботе) и измене у календару планирани су: 

- субота, 9. септембар, по распореду за петак 

- субота, 23. септембар, по распореду за понедељак 

- уторак, 3. октобар – Дан школе 

- субота, 21. октобар, по распореду за уторак 

- четвртак, 22. март – Отворена врата 

- субота, 5. мај, по распореду за понедељак. 
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7.4. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Распоред часова наставних активности и распоред часова ваннаставних активности 

саставни су делови Годишњег плана рада и чини његов прилог.  

7.5.  ИСПИТНИ РОКОВИ 

Испитни рокови утврђени су Правилником о испитима школе чл. 3. У Гимназији су 

утврђени: октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски, априлски, 

мајски, јунски и августовски испитни рок. Испитни рок почиње 20. у месецу по 

распореду утврђеном за дати испитни рок. 

7.6. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И 

ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА 

У гимназији ученик може да има до 31 час обавезне и изборне наставе недељно.  

Када ученик школе припадник националне мањине стиче образовање на језику 

националне мањине, има два часа наставе недељно више.  

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима 

се остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи и стандарди 

постигнућа. 

 

7.6.1. Годишњи фонд теоријске наставе и вежби 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава  

теоријска, практична и вежбе, додатнa, допунска настава и пракса када су одређени 

наставним планом и програмом, припремна настава и друштвено-корисни рад ако се 

у току школске године укаже потреба за њим. 

Годишњи фонд теоријске наставе и вежби дат је у следећој табели: 

 
Наставни 

предмет 

I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

ПМ ДЈ О ПМ ДЈ О ПМ ДЈ О ПМ ДЈ О ПМ ДЈ О 

Српски језик и 

књижевност 
148 148 - 105 140 - 108 180 - 128 160 - 489 628 - 

Српски као 

нематерњи језик 
74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

Мађарски језик 

и књижевност 
148 148 - 105 140 - 108 180 - 128 160 - 489 628 - 

Хрватски језик 

и књижевност 
- - 148 - - 140 - - 144 - - 128 - - 560 

Енглески језик 
(I страни језик) 

74 74 74 70 105 70 72 180 144 64 128 96 280 487 384 

Енглески 

језик(II страни 

језик) 

74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

Немачки 

језик(I страни 

језик) 

74 74 74 70 105 70 72 180 144 64 128 96 280 487 384 

Немачки 

језик(II страни 

језик) 

74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

Француски 

језик 
74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

Италијански 

језик 
74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

Латински језик 74 74 74 - 70 70 - - - - - - 74 144 144 
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Устав и права 

грађана 
- - - - - - - - - 32 32 32 32 32 32 

Социологија - - - - - - - - - 64 96 64 64 `96 64 

Психологија - - - 70 70 70 - - - - - - 70 70 70 

Филозофија - - - - - - 72 72 72 64 96 96 136 168 168 

Историја 74 74 74 70 70 70 72 108 72 - 96 64 216 348 280 

Географија 74 74 74 70 70 70 72 72 72 - - - 216 216 216 

Биологија 74 74 74 70 70 70 108 72 72 96 - 64 348 216 280 

Математика 148 148 148 175 105 140 180 72 144 128 64 128 631 389 560 

Физика 74 74 74 105 70 70 108 72 108 160 64 64 447 280 316 

Хемија 74 74 74 140 70 70 144 - 72 64 - 64 422 144 280 

Рачунарство и 

информатика 

74 
+ 

74 

74 
+ 

74 

74 
+ 

74 

0 
+ 

60 

0 
+ 

60 

0 
+ 

60 

36 
+ 

30 

36 
+ 

30 

36 
+ 

30 

32 
+ 

30 

32 
+ 

30 

32 
+ 

30 

105 

+ 

157 

105 

+ 

157 

105 

+ 

157 

Музичка 

култура 
37 37 37 35 35 35 - 36 - - 32 - 72 140 72 

Ликовна 

култура 
37 37 37 35 35 35 - 36 - - 32 - 72 140 72 

Физичко 

васпитање 
74 74 74 70 70 70 72 72 72 64 64 64 280 280 280 

 

7.6.2. Годишњи фонд додатне, допунске и припремне наставе 

Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или 

показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.  

Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању 

програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде 

постигнућа у одређеној наставној области. Ученик је обавезан да остварује допунску 

наставу ако се процени да је то потребно.  

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на 

полагање разредног испита, и за ванредног ученика.  

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на 

који је упућен на поправни испит.  

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и 

завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из 

предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.  

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован 

систем образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са 

индивидуалним образовним планом. 

Табеларни преглед годишњи фонда допунске, додатне и припремне наставе дат је у 

прилогу (Прилог 8.) и саставни је део Годишњег плана рада. 

 

7.6.3. Изборни предмети 

Изборни облици образовно-васпитног рада су верска настава и грађанско васпитање 

и други предмети одређени наставним планом и програмом. 

 

Предмет Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр. гр. Бр. уч. Бр. гр. Бр. уч. Бр. гр. Бр. уч. Бр. гр. Бр. уч. 

Грађанско 

васпитање 
4 101 5 88 5 97 4 75 
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Верска 

настава 

(СПЦ) 
3 78 3 75 4 83 4 81 

Верска 

настава 

(КЦ) 
3 59 2 36 2 33 3 68 

Верска 

настава 

(РКЦ) 
 1  1     

 

7.6.4. Остали обавезни облици образовно васпитног рада 

 

 1. разред 2. разред 3. разред 4. разред УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

Час одељењског 

старешине 

74  

часа 
70 часова 

72  

часа 

64 

часа 
280 часова 

 

Планови рада ових облика образовно-васпитног рада (додатна, допунска, припремна 

настава и ЧОС) саставни су део Годишњег плана рада и налазе се у школској 

документацији.  

 

8. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

8.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

На почетку школске 2017/18. године, у 36 одељења, уписано је 876 ученика. 

одељење 
број 

ученика 
одељење 

број 

ученика 
одељење 

број 

ученика 
одељење 

број 

ученика 

1.1 29 2.1 29 3.1 32 4.1 30 

1.2 29 2.2 29 3.2 32 4.2 29 

1.3 23 2.3 19 3.3 26 4.3 26 

1.а 29 2.а 24 3.а 23 4.а 18 

1.б 29 2.б 21 3.б 25 4.б 23 

1.ц 29 2.ц 23 3.ц 25 4.ц 25 

1.д 29 2.д 26 3.д 24 4.д 28 

1.е 13 2.е 5 3.е 16 4.е 18 

1.ф 29 2.ф 24 3.ф 10 4.ф 27 

Σ 239 Σ 200 Σ 213 Σ 224 

 

8.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА 

КОЈИ СЕ УЧЕ У ШКОЛИ 

У Гимназији „Светозар Марковић“, као први страни језик, уче се енглески и немачки 

језик. Као други страни језик уче се немачки, енглески, француски и италијански 

језик. 
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 Први страни 

језик 

Други страни 

језик 

  Први страни 

језик 

Други страни 

језик 

Е Н Е Н Ф И  Е Н Е Н Ф И 

1.1 29   23 2 4  2.1 29   23  6 

1.2 29   25  4  2.2 29   22 2 5 

1.3 23   22 1   2.3 19   15 4  

1.а 29   20 3 6  2.а 24   19  5 

1.б 29   20 3 6  2.б 21   16 5  

1.ц 29   20 3 6  2.ц 23   17 6  

1.д 29   19 4 6  2.д 26   21  5 

1.е 13   13    2.е 5   5   

1.ф 29   29    2.ф 24   23 1  

 

 Први страни 

језик 

Други страни 

језик 

  Први страни 

језик 

Други страни 

језик 

Е Н Е Н Ф И  Е Н Е Н Ф И 

3.1 32   25 1 5  4.1 29 1 1 18 5 6 

3.2 32   25 3 4  4.2 29   29   

3.3 21 5 5 16 5   4.3 20 6 6 19 1  

3.а 23   15 1 7  4.а 18   18   

3.б 25   20 1 4  4.б 20 3 3 8 7 5 

3.ц 25   17 3 5  4.ц 25   11 7 7 

3.д 24   17 4 3  4.д 28   28   

3.е 12 4 4 11 1   4.е 14 4 4 13 1  

3.ф 9 1 1 8 1   4.ф 27   26 1  

 

8.3. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

Редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио поправни испит 

може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству 

ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања 

накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред, ванредан ученик 

има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству. 

Ове школске године Школа има шест ванредних ученика. 

 

 Број ученика 
Српски наставни 

језик 

Мађарски наставни 

језик 

Хрватски наставни 

језик 

ПМ ДЈ ПМ ДЈ ОП 

Први разред      

Други разред      

Трећи разред  3  1  

Четврти разред  2    
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9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ 

9.1. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 

9.1.1. План рада Наставничког већа 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. Предвиђа се да седнице 

крајем одређених наставних периода или квартала буду посвећене анализи наставног 

рада и успеха ученика, као и утврђивању и усвајању тема матурских радова, а остале 

седнице буду посвећене углавном стручном усавршавању, самовредновању рада 

школе, утврђивању програма извођења екскурзија, похваљивању и награђивању 

ученика и одлучивању о васпитно-дисциплинским мерама и осталим пословима 

предвиђеним Законом. 
 

 Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Прва 

СНВ 

- подела задужења, 

- анализа кадровских питања, 

- оперативни планови рада, 

- усвајање Годишњег извештаја рада 

школе за 2016/17. 

- усвајање Годишњег плана рада 

школе за 2017/18. 

- усвајање календара рада, 

- додељивање одељењског 

старешинства 

- организација прославе Дана школе 

директор  

помоћници 

директора 

педагог 

стручна већа 

септембар 

Друга 

СНВ 

- верификација успеха ученика на 

крају првог класификационог 

периода, 

- оцена успешности и квалитета рада 

директор 

пом. директора 

одељ. сатрешине, 

педагог 

новембар 

Трећа 

СНВ 

- успех ученика на крају првог 

полугодишта, 

- васпитнo-дисциплинскe мере, 

- оцена реализације наставних и 

ваннаставних активности, усвајање 

матурских тема 

директор 

помоћници 

директора 

одељенске 

старешине 

стручни активи, 

педагог 

децембар 

Четврта 

СНВ 

- ажурирање педагошке 

администрације, 

- рад на организовању наставе у 

другом полугодишту,  

- програм прославе школске славе 

Дана Светог Саве 

директор 

помоћници 

директора 

педагог, психолог 

јануар 

Пета 

СНВ - интензивирање рада слободних и 

ваннаставних активности 

директор 

помоћници 

директора, стручни 

активи 

фебруар 

Шеста 

СНВ 

- реализација додатне наставе,  

- анализа успеха ученика на трећем 

класификационом периоду 

директор 

помоћници 

директора 
април 

Седма 

СНВ 
- верификација успеха ученика IV 

разреда,  

директор 

помоћници 

директора,  
мај 
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- организација матурских испита, 

- договор о испраћају матураната, 

- похвале и награде за ученике 

(вуковци генерације и ђак 

генерације) 

одељенске 

старешине 

педагог, психолог 

Осма 

СНВ 
- верификација успеха ученика I, II, III 

разреда,  

- усвајање резултата разредних, 

поправних и матурских испита 

директор, 

помоћници 

директора, 

одељенске 

старешине, педагог, 

психолог 

јун 

Девета 

СНВ 
- сумирање и оцена квалитета рада, 

- осврт на јунски уписни рок, 

- предаја извештаја о раду у школској 

2017/18. год 

директор, 

помоћници 

директора, 

одељенске 

старешине, педагог, 

психолог 

јул 

Десета 

СНВ 

- извештај о одржаним поправним и 

матурским испитима, 

- радни договори, 

- подела часова, 

- предаја прилога за израду Годишњег 

плана рада за школску 2018/19. 

директор, 

помоћници 

директора, 

одељенске 

старешине, педагог, 

психолог 

август 

 

9.1.2. План рада одељењских већа 

Одељењско веће се формира за свако одељење и чине га наставници који изводе 

наставни рад у том одељењу. Седнице одељењских већа воде одељењске старешине, 

а у њиховом раду учествују и директор, помоћници директора, школски педагог и 

психолог. 

Делокруг рада одељењског већа обухвата: 

- утврђивање и усклађивање наставних планова, допунског и додатног рада, 

слободних активности и других облика образовно-васпитног рада; 

- усклађивање распореда писменог и усменог испитивања знања ученика; 

- усклађивање рада наставника да би се постигла корелација наставних садржаја 

различитих наставних предмета; 

- утврђивање и анализирање успеха ученика у одељењу, предузимање мера за 

његово унапређивање; 

- расправљање о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења; 

- похваљивање ученика и изрицање васпитних мера; 

- утврђивање оцене на крају полугодишта из одређеног предмета на предлог 

предметног наставника; 

-  утврђивање оцене из владања на предлог одељењског старешине; 

- вршење и других послова по налогу Наставничког већа и директора школе. 

 

У школској 2017/18. години планирано је шест редовних седница одељењских већа, 

наравно, уз могућност сазивања седница кад год се за то укаже потреба. 
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Време 

реалиазације 
Активности/  теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

септембар 

(организациона 

седница) 

 

- Усвајање плана и програма рада 

одељењског већа; 

- Усвајање програма и планова 

наставних и ваннаставних 

активности у одељењу; 

- Сагледавање корелације 

наставних садржаја;  

- Усвајање распореда часова; 

- Утврђивање бројног стања 

ученика. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, педагог, 

помоћник 

директора, 

директор 

октобар - 

новембар 

- Анализа успеха, изрицање 

васпитних мера и васпитно-

дисциплинских мера на крају 

првог квартала  

- Договор и задужења око 

предузимања мера за решавање 

евентуалних проблема који су се 

у одељењу појавили. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

децембар - 

јануар 

 

- Утврђивање појединачног успеха 

ученика и владања на крају првог 

полугодишта; 

- Анализа постигнутог успеха и 

предузимање мера за његово 

унапређење; 

- Анализа реализације планова и 

програма наставних и 

ваннаставних активности у 

одељењу. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

март - април 

 

- Утврђивање успеха ученика, 

изрицањење васпитних  мера на 

крају трећег квартала; 

- Договор и задужења око 

предузимања мера за решавање 

евентуалних проблема који су се 

у одељењу појавили. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

мај (само за 

одељењска 

већа IV 

разреда) 

- Утврђивање појединачног успеха 

ученика и владања на крају 

другог полугодишта; 

- Анализа реализације планова и 

програма наставних и 

ваннаставних активности у 

одељењу; 

- Организација поправних и 

разредних испита; 

- Организација матурских испита; 

- Организација свечаног испраћаја 

матураната. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор, 

помоћник 

директора 
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јун 

(одељењска већа I, II и III 

разреда) 

- Утврђивање појединачног успеха 

ученика и владања на крају 

другог полугодишта; 

- Анализа реализације планова и 

програма наставних и 

ваннаставних активности у 

одељењу; 

- Организација поправних и 

разредних испита; 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

(одељењска већа IV разреда) 

- Успех ученика после поправних 

и разредних испита; 

- Успех ученика на матурским 

испитима; 

- Предлози за похвале и награде. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

август 

- Утврђивање успеха ученика 

после поправних, разредних и 

матурских испита. 

анализа, 

разговор, 

договор, 

дискусија 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће, психолог, 

педагог, 

директор 

 

9.2. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Стручна већа за области предмета чине наставници истих или сродних предмета. 

Задаци и активности стручних већа су: 

- доношење плана рада; 

- разматрање стручних питања и предлагање потребних мера у циљу наставно-

васпитног рада; 

- подела наставних часова; 

- планирање распореда наставних часова за школску годину; 

- унапређивање наставних метода; 

- усаглашавање критеријума оцењивања; 

- стручно усавршавање; 

- припремање матурских испита; 

- организовање рада секција/ слободних активности, допунске и додатне наставе; 

- избор уџбеника и приручника. 
 

9.2.1. План рада Стручног већа професора српског језика и књижевности 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.2. План рада Стручног већа професора мађарског језика и књижевности 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.3. План рада Стручног већа професора хрватског језика и књижевности 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 
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9.2.4. План рада Стручног већа професора енглеског језика 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.5. План рада Стручног већа професора страних језика (немачки, 

француски, италијански, латински језик) 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.6. План рада Стручног већа професора хуманистичких наука (устав и 

права грађана, психологија, социологија, филозофија) 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.7. План рада Стручног већа професора историје 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.8. План рада Стручног већа професора географије 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.9. План рада Стручног већа професора биологије 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.10. План рада Стручног већа професора математике 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.11. План рада Стручног већа професора физике 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.12. План рада Стручног већа професора хемије 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.13. План рада Стручног већа професора рачунарства и информатике 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.14. План рада Стручног већа професора уметности (музичке културе, 

ликовне културе) 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.2.15. План рада Стручног већа професора физичког васпитања 

План рада Стручног већа саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 
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9.3. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и представници стручних 

сарадника. Његови чланови су: 

 

1. Веселин Јевтић, директор 

Председници стручних већа: 

1. Сања Бајић 

2. Ђерђи Викор 

3. Ана Гаковић 

4. Олга Јанковић 

5. Оливера Скендеровић  

6. Драган Крстић 

7. Мате Ађански 

8. Зоран Нагел 

9. Елвира Ђураковић 

10. Силвија Годањи 

11. Љиљана Крнајски Беловљев 

12. Радомир Матић 

13. Балаж Плетикосић 

14. Жељко Вујановић 

15. Чаба Нађ 

Стручни сарадници: 

1. Бранка Јосимов, педагог 

2. Јасна Ђанић, психолог 
 

У сарадњи са директором Педагошки колегијум ће се старати о осигурању квалитета 

и унапређивању образовно-васпитног рада, остваривању развојног плана установе и 

другим мерама за унапређивање и усавршавање наставе. Чланови овог стручног 

органа бавиће се и питањима сталног стручног усавршавања наставника и стручних 

сарадника. 

План рада Педагошког колегијума саставни је део Годишњег плана рада и налази се 

у школској документацији. 

 

9.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Школске 2016/17. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је 

приступио изради Развојног плана школе за перид од 2017. до 2020. године. Развојни 

план школе обухвата развојне циљеве који се односе на кључне области: 2. Настава 

и учење, и 4. Подршка ученицима. У оквиру сваког развојног циља направљени су 

акциони планови који садрже одговарајуће задатке и активности. 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 

1. Јевтић Веселин, директор – координатор 

2. Будановић Гордана, професор енглеског језика 

3. Годањи Силвија, професор математике 

4. Јосимов Бранка, школски педагог 

5. Молнар Силвија, професор немачког језика 

6. Славов Александар, професор српског језика и књижевности 

7. Танасић Биљана, професор физике 



24 
 

Да би се предвиђене активности реализовале у наредном трогодишњем периоду, 

Стручни актив за развојно планирање је издвојио кораке које треба предузети у току 

школске 2017/18. године. 

9.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су: 

1. Јевтић Веселин, директор – координатор 

2. Ђураковић Елвира, професор биологије 

3. Хајду Агнеш, професор мађарског језика и књижевности 

4. Мијатов Тања, професор физике 

5. Недељковић Андријана, професор физичког васпитања 

6. Реб Отилија, професор енглеског језика 

7. Сич Емеше, професор математике 

8. Шипош Андреа, професор филозофије 

9. Скендеровић Оливера, професор немачког језика 

10. Васиљевић Немања, професор рачунарства и информатике 

11. Вујачић Сања, професор српског језика и књижевности 

12. Вујановић Жељко, професор ликовне културе 

13. представник Савета родитеља (именује се сваке школске године) 

14. представник Ђачког парламента (именује се сваке школске године) 

 

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су: 

 обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном 

процесу и доношењу професионалних одлука; 

 процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и 

задатке и општих и посебних стандарда знања; 

 учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима 

процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе; 

 утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима 

школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље 

интересе, интересовања и потребе; 

 прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада 

школе; 

 обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског 

одбора. 

 

9.6. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Према чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, у установи 

су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или 

издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, 

верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и 

инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 

имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање 

таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује 

забрана дискриминације.  
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У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и 

занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно 

сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.  
Програмом заштите ученика дефинисане су превентивне активности, као и кораци и 

процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра 

насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су: 

1. Љубомир Јотановић, професор физичког васпитања – координатор 

2. Јасна Ђанић, школски психолог 

3. Чаба Нађ, професор физичког васпитања 

4. Тања Мијатов, професор физике 

5. Естер Толнаи, професор енглеског језика 

6. Олгица Пађен, представник Школског одбора 

7. др Имре Немеди (до именовања новог члана) 

8. два представника Ђачког парламента (именују се сваке године) 

Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања саставни је 

део овог Плана. 

 

9.7. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ 

Годишњи план самовредновања припрема Tим за самовредновање. Годишњи план 

самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је део 

Годишњег плана рада установе. У годишњем плану самовредновања дефинишу се: 

-  предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према 

стандардима квалитета рада установе,  

- предвиђене активности, 

- временска динамика, 

- носиоци активности; 

- инструменти и технике самовредновања, 

- исходи и критеријуми успеха, односно начин евалуације. 

Самовредновање организује и координира Тим за самовредновање у следећем 

саставу: 

1. Бранка Јосимов, школски педагог – координатор 

2. Андор Анђал, професор математике 

3. Сања Бајић, професор српског језика и књижевности 

4. Соња Хампелић, професор енглеског језика 

5. Љиљана Крнајски Беловљев, професор физике 

6. Балаж Плетикосић, професор рачунарства и информатике 

7. Снежана Жужић, професор рачунарства и информатике 
 

9.8. ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их 

спроводи у дело. Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у 

чијем саставу су стручни сарадници и наставници. 

Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности 

ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, 

сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење 

и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација 
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о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и 

формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и 

информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и 

потребама на тржишту рада. 

Школске 2017/18. године Тим за каријерно вођење чинe школски психолози и 

професори грађанског васпитања (који предају у IV разреду): 

1. Весна Штрицки, школски психолог – координатор 

2. Јасна Ђанић, школски психолог 

3. Јене Барлаи, професор грађанског васпитања 

4. Андреа Шипош, професор грађанског васпитања 

План Тима за каријерно вођење саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

9.9. ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

Педагошки колегијум по потреби формира Стручни тим за инклузију, а чине га 

стручни сарадници и чланови одељењског већа. 

9.10. ПЛАНОВИ ИНТЕРНИХ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 

9.10.1. План Тима за израду Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада 

школе 

Тим чине: 

1. Александар Славов, помоћник директора – координатор 

2. Клара Милојевић, помоћник директора 

3. Балаж Плетикосић, помоћник директора 

 

План Тима саставни је део школске документације и Годишњег плана рада. 

 

9.10.2. План Тима за стручно усавршавање 

Чланови Тима за стручно усавршавање су: 

1. Веселин Јевтић, директор – координатор 

2. Бранка Јосимов, школски педагод 

3. Чланови Педагошког колегијума 

 

Стручно усавршавање наставника представља интерактивниоднос теорије и праксе 

са циљем да се наставници оспособе за креативно решавање проблема, развије свест, 

прихвате нове вредности и унапреди како образовни тако и васпитни рад. Стручно 

усавршавање наставника реализоваће се интерно у школи и екстерно у сарадњи са 

другим институцијама. 

Детаљан план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора у 

школи биће сачињен по утврђивању индивидуалних потреба, обухватиће углавном 

облике које је могуће реализовати и чиниће саставни део овог плана. 

 

9.10.3. План Тима за израду пројеката 

Школске 2017/18. Тим за израду пројеката радиће у следећем саставу: 

1. Ендре Јо, професор рачунарства и информатике – координатор 

2. Мате Ађански, професор историје 

3. Љиљана Бањанин Острогонац, професор енглеског језика 

4. Александар Хуба Барашић, професор физичког васпитања 
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5. Јене Барлаи, професор социологије и устава и права грађана 

6. Гордана Берић Пиштало, секретар школе 

7. Љиљана Филиповић, професор немачког језика 

8. Силвија Молнар, професор немачког језика 

9. Емеше Сич, професор математике 

10. Лидија Шимон, професор латинског и француског језика 

11. Смиљана Симоновић, шеф рачуноводства 

12. Јелена Степанов Атизано, професор италијанског језика 

План Тима за израду пројеката биће операционализован, чиниће саставни део 

Годишњег плана рада и чуваће се у школској документацији. 

 

9.10.4. План Тима за екскурзије 

Тим за екскурзије води рачуна да све екскурзије буду организоване према процедури 

утврђеној правилницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и Покрајинског секретаријата за образовање. 

Чланови Тима су: 

1. Зоран Нагел, професор географије – координатор 

2. Гордана Берић Пиштало, секретар школе 

3. Радомир Матић, професор хемије 

4. Силвиа Фараго, професор биологије 

5. Богдан Гајић, професор историје 

6. Ибоља Николић, професор хемије 

7. Биљана Танасић, професор физике 

8. Жељко Вујановић, професор ликовне културе 

План рада Тима је саставни део Годишњег плана рада и налази се у школској 

документацији. 
 

9.10.5. План Тима за ажурирање сајта 

Школа има сајт који би требало да се редовно ажурира. Тим за ажурирање сајта 

прибавља информације о дешавањима у школи, на такмичењима, поставља 

обавештења и документа од значаја за школски живот. 

Тим чине: 

1. Биљана Тајков, професор рачунарства и информатике – координатор 

2. Балаж Плетикосић, професор рачунарства и информатике 

3. мр Лаура Ковач, професор српског језика и књижевности – лектор 

4. Агнеш Хајду, професор мађарског језика и књижевности – лектор 

5. Биљана Танасић, професор физике 

6. Жељко Вујановић, професор ликовне културе 

7. Сања Мормер, професор српског језика и књижевности 

8. Соња Хампелић, професор енглеског језика 

9. Хермина Молнар Виг, професор биологије 

10. Чаба Нађ, професор физичког васпитања 

11. Мате Ађански, професор историје 

План рада Тима саставни је део Годишњег плана рада и налази се у школској 

документацији. 
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9.10.6. План Тима за промоцију и културну и јавну делатност 

Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу 

програма културних активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и 

завршетка школске године, прославе школских и државних празника, приредбе, 

представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научно- истраживачке 

активности, и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на 

васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке 

културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради 

обогаћивања културног живота и остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

План рада Тима саставни је део школске документације и Годишњег плана рада. 

Тим за промоцију школе и културну и јавну делатност ради у следећем саставу: 

1. мр Борјана Гаврилов Болић, професор српског језика и књижевности – 

координатор 

2. Бојана Ђоројевић, професор српског језика и књижевности 

3. Љиљана Филиповић, професор немачког језика 

4. Сања Бајић, професор српског језика и књижевности 

5. Гордана Будановић, професор енглеског језика 

6. Драган Крстић, професор филозофије 

7. Милена Павловић, професор биологије 

8. Агнеш Хајду, професор мађарског језика и књижевносзи 

9. Естер Толаи, професор енглеског језика 

9.10.7. План Тима за израду школског Годишњег извештаја 

Тим за израду Годишњег извештаја континуирано током школске године прикупља 

податке у вези са значајним сегментима живота Школе. На крају школске године 

штампа се Годишњи извештај. 

Чланови Тима су: 

1. Александар Славов, професор српског језика и књижевности – координатор 

2. мр Лаура Ковач, професор српског језика и књижевности – лектор 

3. Агнеш Хајду, професор мађарског језика и књижевности – лектор 

4. Ана Гаковић, професор хрватског језика и књижевности 

5. Балаж Плетикосић, професор рачунарства и информатике 

6. Немања Васиљевић, професор рачунарства и информатике 

7. Јасмина Патаки, административни радник 

План Тима налази се у школској документацији и саставни је део Годишњег плана 

рада. 
 

9.10.8. План Тима за израду нацрта и предлога правних аката школе 

Тим за израду нацрта и предлога правних аката школе чине: 

1. Гордана Берић Пиштало, секретар школе 

2. мр Лаура Ковач, професор српског језика и књижевности 

3. Драган Крстић, професор филозофије 

4. Јене Барлаи, професор социологије и устава и права грађана 

5. Зоран Нагел, професор географије 

6. Невенка Чудић, професор устава и права грађана 

7. Ђерђи Викор, професор мађарског језика и књижевности 
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Тим према потребама саставља свој план. План је саставни део Годишњег плана рада 

и налази се у школској документацији. 

 

9.10.9. План Комисије за награђивање и похваљивање ученика и наставника 

Комисија ради у саставу: 

1. Александар Славов, професор српског језика и књижевности – координатор 

2. Ђерђи Викор, професор мађарског језика и књижевности 

3. Хермина Молнар Виг, професор биологије 

4. Ибоља Николић, професор хемије 

5. Емеше Сич, професор математике 

6. Љубомир Јотановић, професор физичког васпитања. 

План рада Комисије налази се у школској документацији и саставни је део 

Годишњег плана рада. 
 

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

10.1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор има девет чланова, 

односно 11 у ширем сазиву – два пунолетна ученика које бира Парламент Школе, 

укључујући и председника. Председника и друге чланове Школског одбора именује 

и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника  бирају 

чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Скупштина 

града Суботице на седници одржаној 16.6.2014. године донела је Решење о 

именовању чланова Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“. 

Школски одбор чине по три истакнута представника запослених, родитеља и 

јединице локалне самоуправе. 

Састав Школског одбора: 

Презиме и име Овлашћени предлагач 

Милојевић Клара, председник Наставничко веће 

Ковач мр Лаура Наставничко веће 

Бањанин Острогонац Љиљана Наставничко веће 

Беркеш Золтан Јединица локалне самоуправе  

Пађен Олгица Јединица локалне самоуправе  

Ћевап Сандра Јединица локалне самоуправе  

Немеди др Имре Савет родитеља  

Симић Александар Савет родитеља  

Јовановић Слободан Савет родитеља  

 

План рада Школског одбора саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

 

10.2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА 

Директор Гимназије „Светозар Марковић“ је Веселин Јевтић. Директор је одговоран 

за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. 
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У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, 

замењује га наставник, васпитач и стручни сарадник у установи на основу 

овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом. 

План рада директора Гимназије обухвата следећа подручја рада: 

- планирање, организовање и контрола рада установе 

- праћење и унапређивање  рада запослених 

- развој сарадње са родитељима/старатељима, Школским одбором, државном 

управом и локалном самоуправом 

- финансијско и административно управљање радом школе 

- обезбеђивање законитости рада установе 

План рада директора саставни је део Годишњег плана рада и налази се у школској 

документацији. 

 

10.3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад 

установе, координира рад стручних актива и других стручних органа установе и 

обавља друге послове, у складу са статутом установе.  

Помоћник директора обавља и послове наставника, васпитача и стручног сарадника, 

у складу са решењем директора. 

Послове помоћника директора у Гимназији обављају три извршиоца у законом 

утврђеном проценту. Део радног времена до пуне норме раде у настави. Ове школске 

године помоћници директора су:  

- Клара Милојевић, професор математике,  

- Балаж Плетикосић, професор рачунарства и информатике, и  

- Александар Славов, професор српског језика и књижевности. 

 

I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  

 израда предлога Годишњег програма рада ( август, септембар)  

 израда распореда рада наставника  

 обављање консултација са сарадницима на изради програма рада школе  

 израда предлога документације за праћење реализације програма рада школе 

 обављање консултација са сарадницима за унапређивање наставе (током године)  

 организација замене наставника који су оправдано одсутни  

 

II ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД  

 посета часовима с циљем увида у организацују наставног рада и квалитет 

припрема за наставу (током године)  

 обилазак наставе, наставника почетника и млађих наставника с циљем пружања 

помоћи  

 индивидуални разговори с наставницима после посећених часова у циљу пружања 

помоћи у планирању и програмирању, упућивања на примену појединих облика и 

метода рада у настави  

 учешће у изради планова и програма, организацији и праћењу реализације наставе  

 саветодавни рад са родитељима ученика и ученицима  

 групни облици инструктивног рада са наставницима  

 стручна већа , седнице одељењског и Наставничког већа, Педагошког колегијума 

 

 

 



31 
 

III АНАЛИТИЧКИ РАД  

 полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији годишњег програма рада 

(јануар, јун )  

 израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених институција 

(током године)  

 анализа реализованих програма рада наставника и сарадника (јануар и јун)  

 анализа и реализација ванредних испита (током године)  

 

IV РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА  

 педагошко-инструктивни послови у раду стручних актива и на седницама стручних 

органа  

 припрема Наставничког већа  

 праћење рада других стручних органа, стручних већа и седница одељењског већа  

 

V РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ   

 помоћ при изради инструмената: анкета и упитника, потребних за снимање и 

праћење одређених резултата (током године)  

 планирање и припрему наставе  

 контрола вођења педагошке документације  

 

VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА  

 учешће у раду стручних актива (током године)  

 праћење стручне литературе: часописа и приручника  

 учешће на семинарима и активностима стручног усавршавања у школи  

 

VII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

 сарадња са стручним институцијама (Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, факултети...) (током године)  

 сарадња са друштвеним организацијама (градским, покрајинским и републичким 

органима и установама...) 

 

11. ПЛАНОВИ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

11.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 

План рада педагога саставни је део Годишњег плана рада и налази се у школској 

документацији. 

 

11.2. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 

Послове школског психолога обављају два извршиоца у одређеном проценту, Весна 

Штрицки (30%) и Јасна Ђанић (70%). 

План рада педагога саставни је део Годишњег плана рада и налази се у школској 

документацији. 

 

11.3. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, 

доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада у основним и 

средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и 

програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из 

области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из 

домена културних и уметничких аспеката образовања. Он подстиче промовисање 
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читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју 

информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, 

остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка 

њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког 

процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.  

Посао школског библиотекара обавља пет извршилаца: 

1. Невенка Чудић (70% норме) 

2. Нели Сечењи (30% норме) 

3. Биљана Мишковић (20% норме) 

4. Елизабета Бакош (5% норме) 

5. Соња Хампелић (20%норме) 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Време 

реализација 
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Систематско упознавање књижне и некњижне грађе, 

библиотечког пословања и мреже библиотека на 

територији уже и шире територијалне заједнице 

континуирано 

Обезбеђивање књижне и некњижне грађе за ученике континуирано 

Навикавање ученика на правилно руковање књижном и 

некњижном грађом, на њено чување и заштиту и друго 
континуирано 

Систематско припремање (обучавање) ученика за 

самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње 

континуирано 

Помоћ ученицима при избору литературе и друге грађе континуирано 

Развијање читалачких и других способности ученика; 

усмеравање ученика у складу с њиховим 

интересовањима и потребама 

континуирано 

Помоћ ученицима у организовању самосталног рада 

ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима (учење самоучења) 

континуирано 

Остваривање програма рада библиотечке секције и 

других ваннаставних активности ученика у школској 

библиотеци 

континуирано 

Припремање и реализовање специјализованих 

програма намењених појединим групама и 

колективима ученика 

континуирано 

Сарадња са предметним наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних извора 

информација; организовање наставних часова у 

библиотеци, као и часова из појединих предмета 

континуирано 

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНОСТ 
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Систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи 

континуирано 

Припремање тематских изложби књижне и некњижне 

грађе у вези с појединим издањима, ауторима, акцијама 

и јубилејима 

континуирано 

Припремање тематских библиографија и израда континуирано 
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анотација 

Усмено и писмено приказивање појединих књига и 

часописа 

континуирано 

Израда пописа и библиографских података у вези с 

наставним предметима и стручно-методичким 

образовањем 

континуирано 

Вођење збирки и посебних фондова континуирано 

Вођење библиотечког пословања (инвентарисање и 

сигнирање, каталогизација, класификација) 

континуирано 

Уредно вођење све прописане документације школске 

библиотеке и др 

континуирано 

Праћење и евиденција коришћења школске библиотеке континуирано 

Вођење политике набавке књига и друге грађе према 

договореним критеријумима и донетим плановима 

континуирано 

Организовање међубиблиотечке позајмице и сарадње континуирано 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ  
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Припремање и организовање разних културних 

активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, „Месец дана књиге“, акције прикупљања 

књига, и уџбеника, разни конкурси, обележавање 

јубилеја и друго) 

континуирано 

Учешће у припремању „прилога“ за школска гласила континуирано 

Сарадња са народним и другим библиотекама на 

територији општине, округа и Републике 

континуирано 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
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Учешће у раду стручних органа школе – наставничког 

већа, разредних већа и стручних актива „језика“ и 

школске библиотеке 

континуирано 

Учешће у раду стручних органа школе – наставничког 

већа, разредних већа и стручних актива „језика“ и 

школске библиотеке 

континуирано 

Сарађује са стручним институцијама (новинско-

издавачким предузећима, радио-телевизијским 

центрима, филмским и позоришним кућама, домовима 

културе, организацијама које се баве радом и 

слободним временом омладинеи другим образовним 

институцијама) 

континуирано 

Стручно усавршавање – полагање библиотекарског 

испита, учешће на семинарима, саветовањима и другим 

скуповима библиотекара, стално праћење издавачке 

делатности и стручне литературе и др. 

континуирано 

Припрема за рад и води документацију о свом раду континуирано 

По одлуци органа управљања и директора континуирано 
 

12. ГЛОБАЛНИ/ ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни план и програм доноси се у складу са утврђеним принципима, циљевима и 

стандардима постигнућа, односно стандардима квалификације. 

Наставни планови и програми доносе се у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања и Законом о средњем образовању и васпитању. 
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Глобални планови рада наставника саставни су део школске документације 

 

13. ПЛАНОВИ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

13.1. ПЛАН РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ђачки парламент је Законом загарантована формална институција организована због 

лакше комуникације између ученика и наставника и већег и бољег доприноса самих 

ученика у укупном функционисању школе. У ђачки парламент бирају се по два 

ученика сваког одељења у школи. Парламент има свог председника. Парламент се 

бави следећим питањима: 

- разматрањем односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника; 

- обавештавањем ученика о питањима од посебног значаја за њихово 

школовање;  

- давањем мишљења и предлога стручним органима школе, Школском одбору, 

Савету родитеља и директору о Развојном плану установе, самовредновању, 

заштити ученика од насиља, правилима понашања у школи, слободним и 

ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима у 

школи и ван ње. 

Представник ђачког парламента може да присуствује седницама Школског одбора и 

седницама Наставничког већа у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања. Координатори рада Парламента за школску 2017/18. годину су Јасна 

Ђанић, школски психолог, и Веселин Јевтић, директор школе.  

План рада Ђачког парламента саставни је део Годишњег плана рада и налази се у 

школској документацији. 

 

14. ПЛАНОВИ РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

14.1. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. Савет родитеља школе броји 36 чланова. Три представника Савета 

родитеља су чланови Школског одбора (др Имре Немеди, Александар Симић, 

Слободан Јовановић). Савет родитеља школе учествује у извршавању следећих 

задатака:  

предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,  

 разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештај о њиховом остваривању, вредновању и о 

самовредновању,  

 разматра намену коришћења средстава од донација,  

 разматра услове за рад установе,  

 даје сагласност на програм и организовање екскурзије,  

 врши избор агенције за реализацију екскурзије,  

 разматра и друга питања утврђена Сатутом.  

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 

директору и стручним органима Школе. Начин рада утврђен је усвојеним 

Пословником. На седницама ће бити разматрана питања која су у надлежности 

Савета родитеља.  

План рада Савета родитеља чини саставни део овог Плана. 
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15. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

15.1. ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Према чл. 31. став 2. Закон о средњем образовању и васпитању, допунску наставу 

школа остварује са ученицима који имају тешкоће у савладавању програма из 

појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној 

наставној области. 

Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 

Допунска настава се организује за ученике који стално или повремено заостају у 

савлађивању образовних садржаја редовне наставе. Циљ ове наставе је да им 

омогући укључивање у редовни наставни процес. Садржаји су идентични 

прописаном наставном програму, а сам рад је максимално индивидуализован. 

Искуство из претходних година показује да потребе за допунском наставом постоје 

углавном код ученика I, II и III разреда и да је овај облик наставног рада могуће 

планирати тек кад се ученици боље упознају и сагледају њихове индивидуалне 

потребе. Стога ће планови допунске наставе појединих наставних предмета за сада 

бити део овог Плана само у глобалном облику, а биће операционализовани и 

индивидуализовани тек када се потребе ученика конкретно утврде. 

Наставни предмети у којима се очекује да ће се указати потреба за организацијом 

допунске наставе: 

 Српски језик и књижевност; 

 Мађарски језик и књижевност; 

 Хрватски језик и књижевност; 

 Енглески језик; 

 Немачки језик; 

 Француски језик; 

 Италијански језик; 

 Латински језик; 

 Филозофија; 

 Психологија; 

 Социологија; 

 Историја; 

 Географија; 

 Биологија; 

 Математика; 

 Физика; 

 Хемија; 

 Рачунарство и информатика. 
 

15.2. ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

Према чл. 31. став 1. Закон о средњем образовању и васпитању, додатну наставу 

школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате или показује 

интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. Циљ додатне наставе 

је да омогући талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања из неких 

наставних области и предмета, у складу са својим интересовањима, склоностима и 

способностима, као и да подстакне ученике на самостални рад, развој логичког и 

стваралачког и критичког мишљења и да допринесе оспособљавању ових ученика за 

даље самообразовање. 
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Школске 2017/18. године додатна настава ће се организовати из следећих наставних 

предмета: 

 

Српски језик и 

књижевност 

мр Лаура Ковач, мр Борјана Гаврилов Болић, Александар 

Славов, Сања Бајић, Сања Вујачић, Бојана Ђоројевић, Сања 

Мормер 

Мађарски језик и 

књижевност 

Ђерђи Викор, Агнеш Хајду 

Енглески језик Љиљана Бањанин Острогонац, Реб Отилија, Естер Толнаи, 

Гордана Будановић 

Немачки језик  

Устав и права 

грађана 

Невенка Чудић 

Психологија Весна Штрицки, Јасна Ђанић 

Социологија Драгица Тешановић 

Филозофија Андреа Шипош 

Историја мр Ева Татић, Мира Штетић, Богдан Гајић, Мате Ађански 

Географија Зоран Нагел, Адријана Тешић, Богдан Богдановић, Анико 

Шлингар, Андреа Вркић Штрака 

Биологија Елвира Ђураковић, Хермина Молнар Виг, Силвиа Фараго, 

Милена Павловић, Снежана Загорац 

Математика Клара Милојевић, Зора Поткоњак, Јелена Пиуковић, Силвија 

Годањи, Емеше Сич, Андор Анђал, Сања Вукелић 

Физика Љиљана Крнајски Беловљев, Јулијана Јамбор, Мелинда 

Андраши 

Хемија Радомир Матић, Ибоља Николић, Данијела Млађан Илић, 

Диана Чавић 

Рачунарство и 

информатика 

Ендре Јо, Снежана Жужић, Немања Васиљевић 

 

Планови рада додатне наставе саставни су део школске документације. 
 

15.3. ПЛАН РАДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на 

полагање разредног испита, и за ванредног ученика.  

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање поправног 

испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на 

који је упућен на поправни испит.  

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и 

завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из 

предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 

Планови рада припремне наставе саставни су део школске документације. 

 

15.4. ПЛАН РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради 

богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства 



37 
 

и пријатељства, школа је дужна да реализује слободне активности, које се, по 

правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

У табели је дат преглед секција које ће радити у току школске 2017/18. године и 

имена руководилаца секција. 

Секција Руководилац секције 

Новинарска секција мр Борјана Гаврилов Болић и Биљана 

Тајков 

Лингвистичка секција Александар Славов 

Драмска секција Сања Вујачић 

Литерарна секција Бојана Ђоројевић 

Драмска секција (на енглеском језику) Олга Јанковић 

Филозофско-филмска секција Драган Крстић 

Социолошка секција Јене Барлаи 

Историјска секција Мира Штетић 

Истраживачка секција Зоран Нагел 

Планинарска секција Анико Шлингар и Андреа Вркић Штрака 

Физичка секција Биљана Танасић и Тања Мијатов 

Ликовна секција Жељко Вујановић 

Кошарка Љубомир Јотановић 

Фудбал Љубомир Јотановић 

Одбојка Андријана Недељковић и Чаба Нађ 

Рукомет Чаба Нађ 

Стони тенис Александар Хуба Барашић 

 

15.5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

Сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилника о 

реализацији излета и екскурзија, школа планира извођење излета и екскурзија, на 

начин и под условима утврђеним наставним планом и програмом.  

Програм излета и екскурзија саставни је део Школског програма и Годишњег плана 

рада школе.  

Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим 

видовима заштите и безбедности ученика. 

 

Одељење Време реализације Маршута 

3.1,2,а,ф 15-19. септембра 2017. Суботица - Трст 

3.3,е 15-18. септембра 2017. Суботица – Трст 

3.б,ц,д 15-18. септембра 2017. Суботица – Беч 

4.2,ц 15-19. септембра 2017. Суботица – Праг 

4.3,е 15-18. септембра 2017. Суботица - Трст 

4.1,д 15-19. септембра 2017. Суботица – Трст 

4.а,б,ф 15-19. септембра 2017. Суботица - Праг 

 

15.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

РОДИТЕЉИМА 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.  
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Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике 

сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који обухватају детаљно 

информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у активности школе, 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, 

организационих и финансијских питања и то ради унапређивања квалитета 

образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности 

образовно-васпитних утицаја.  

Ради праћења успешности програма, школа може да на крају сваког полугодишта 

организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и у 

погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Анкетирање се обавља 

анонимно како би било објективно.  

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима 

се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

 

15.7. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

Сарадња школе са друштвеном средином подразумева отварање школе и њено 

активно укључивање у живот локалне заједнице, земље у целини и међународну 

сарадњу у области образовања. У току школске године Школа ће сарађивати са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

Покрајинским секретаријатом за образовање, националним саветима, Ваљевском 

гимназијом, локалном самоуправом, УГ „АФС – Интеркултура“, универзитетима и 

стручним друштвима, као и културно-уметничким и спортским друштвима. Кроз 

разне заједничке пројекте и акције, као и претходних година,  Школа ће сарађивати 

са Колевком, Основном и средњом школом „Жарко Зрењанин“, осталим средњим 

школама; Медицинским центром Суботице, Отвореним универзитетом, локалним 

медијима, итд.  

Школа је спремна да прихвати сваку материјалну и програмску сарадњу са домаћим, 

страним и међународним владиним и невладиним организацијама за које процени да 

је  у интересу образовања и развоја ученика.  
 

16. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

16.1. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 

У професионални развој директора спада стално стручно усавршавање, тј. развијање 

компетенција ради квалитетнијег обављања посла. Лични план професионалног 

развоја директора израђује се на основу самопроцене компетенција директора.  

 

  

 САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА 

9 

1

0 

1

1 

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Израда Плана стручног усавршавања 

директора  
           * 

2. Индивидуално стручно усавршавање * * * * * * * * * * * * 

Праћење нових прописа у образовном систему *    *       * 

Сарадња и размена искуства са другим школама у 

земљи и  иностранству 
 *   *       * 

Рад у Активу директора основних и средње школе 

у општини  
*  *   *  *  *  * 

Учешће у раду Заједнице гимназија Србије    *     *    

Припремање испита за директора         * * *  
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3. Стално стручно усавршавање *  *   * *  *   * 

 Учествовање на састанцима које организује 

надлежно министарство или секретаријат (ШУ 

Сомбор) 

           * 

Учестовање на састанцима Заједнице гимназија   *      *    

Припреме за нову школску годину - Образовни 

информатор 
*            

Учествовање у програму обуке педагошког типа 

који се организује у оквиру школе 
   *         

4. Израда извештаја о стручном усавршавању * *   * *  *    * 

Састављање извештаја о стручном усавршавању 

након сваког одслушаног програма обуке 
* *   *   *    * 

Састављање извештаја о стручном усавршавању за 

извештаје директора о свом раду и раду установе 
     *      * 

 

План стручног усавршавања директора налази се у персоналној документацији и 

чини саставни део Годишњег плана рада. 

 

16.2. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада стално стручно 

усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла и унапређивања 

нивоа постигнућа ученика. Лични планови професионалног развоја наставника и 

стручних сарадника израђују се на основ самопроцене компетенција. Потребе и 

приоритете стручног усавршавања школа планира на основу резултата 

самовредновања квалитета рада установе као и личних приоритета наставника и 

стручних сарадника.  

Увидом у евиденцију о броју похађаних програма обука и укупном броју 

прикупљених сати и бодова, утврђено је да је реализација планираних обукa на 

индивидуалном плану на различитом нивоу, зато  је применом новог Правилника о 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника потребно сачинити: 

 

Активност Носиоци 
Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Израда  плана 

професоналног развоја 

наставника и стручног 

сарадника.    

стручни 

сарадник, 

наставник 

*           * 

Планирање стручног 

усавршавања на нивоу 

школе  у складу са 

личним плановима 

професионалног развоја  

наставника који се 

заснивају на процени и 

праћењу личних 

компетенција. 

директор, 

стручни 

сарадник 

*            
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Праћење остваривања 

плана стручног 

усавршавања установе и 

тромесечно извештавање  

директора  

стручни 

сарадник 
  *   *   *   * 

Извештавање органа  директор *   *        * 

 

Планови професионалног развоја наставника и стручног сарадника су саставни део 

Плана стручног усавршавања школе, Годишњег плана рада и налазе се у 

персоналним досијеима. 

17. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе сталан је задатак свих субјеката 

Школе, а посебно руководећег кадра.  

Директор школе:  

- стара се о глобалној реализацији Плана рада  

- подноси детаљан извештај о реализацији плана и програма на крају I и II 

полугодишта.  

Школски одбор:  

- анализира извештај  

- усваја Извештај о раду школе и Годишњи план рада за наредну школску 

годину.  

Директор школе, помоћници директора, стручни органи и стручни сарадници 

тромесечно ће анализирати реализацију сваког дела програма рада. 


