Гимназија „Светозар Марковић”
Суботица

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

САДРЖАЈ
САДРЖАЈ ................................................................................................................................ 1
1.

УВОД ................................................................................................................................. 5
1.1.

2.

3.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ......................................................................................................... 5

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ................................................................................... 6
2.1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ....................................................................................... 6

2.2.

ОБРАЗОВНИ СМЕРОВИ ..................................................................................................... 6

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ ................................................................ 6
3.1.

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ............................................................................ 6

3.2.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ................................................ 7

3.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА ................................................................................................................. 8

4.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ...................................................................................................... 9
4.1.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА................................................................................................. 9

4.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ ................................................................................................................................ 10

5.

4.2.1.

Реализација плана стручног усавршавања у установи............................................. 10

4.2.2.

Реализација плана стручног усавршавања ван установе ......................................... 10

4.2.3.

Реализација плана стручног усавршавања директора .............................................. 14

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ............................................................................ 14
5.1.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ................................................................................... 14

5.1.1.
5.2.

6.

Структура и распоред обавеза наставника у оквиру 40-часовне радне недеље .... 14

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ......................... 15

КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА .................................................................................... 15
6.1.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ ................................................................................. 15

6.2.

РАСПОРЕД СМЕНА........................................................................................................... 16

6.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ ............................................................................................................................................ 16
6.4.

ИЗ ЛЕТОПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ ....................................................... 19

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСПОРЕДА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ................................................................................................................................ 26
6.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ
ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА
РАДА 26

7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА ...................................................................... 27
7.1.

УСПЕХ УЧЕНИКА ............................................................................................................. 27

7.2.

ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ .................................................................................................... 27

7.2.1.

2

Диплома „Вук Караџић” ............................................................................................. 27

7.2.2.

Награде на републичким такмичењима .................................................................... 28

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОРГАНА
УСТАНОВЕ ........................................................................................................................... 29
8.1.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ................. 29

8.1.1.

Реализација плана рада Наставничког већа .............................................................. 29

8.1.2.

Извештај о реализацији плана рада одељењских већа ............................................. 30

8.2.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ...................... 30

8.2.1.

Извештај о реализацији плана рада Стручног већа професора српског језика ..... 30

8.2.2.
Извештај о реализацији плана Стручног већа професора мађарског језика и
књижевности ................................................................................................................................ 32
8.2.3.
Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хрватског језика и
књижевности ................................................................................................................................ 33
8.2.4.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора енглеског језика .......... 33

8.2.5.
Извештај о реализацији плана Стручног већа професора страних језика (немачки,
француски, италијански и латински језик) ............................................................................... 35
8.2.6.
Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хуманистичких наука
(устав и права грађана, социологија, психологија, филозофија) ............................................ 36
8.2.7.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора историје. ....................... 37

8.2.8.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора географије .................... 37

8.2.9.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора биологије...................... 38

8.2.10.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора математике ................... 40

8.2.11.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физике .......................... 43

8.2.12.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хемије ........................... 44

8.2.13. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора рачунарства и
информатике ................................................................................................................................ 44
8.2.14. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора уметности (музичка
култура, ликовна култура) .......................................................................................................... 46
8.2.15.

Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физичког васпитања ... 46

8.2.16. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора изборних предмета и
изборних програма ...................................................................................................................... 47
8.3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ..... 48

8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ.................................................................................................................................. 48
8.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ............................................................................................................. 49
8.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ..................................................................................... 50
8.7.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ ................................ 52

8.8.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ.................................... 53

8.9.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ................................ 55

3

8.10.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ
УСТАНОВЕ ..................................................................................................................................... 55
8.11.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ................................................................................................................. 57
8.12.

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ИНТЕРНИХ ШКОЛСКИХ ТИМОВА................................... 57

9. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА
И РУКОВОЂЕЊА ................................................................................................................ 57
9.1.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА .................................................................. 57

9.2.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА .................................................................................. 59

9.3.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ....................................................... 59

10. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ
САРАДНИКА ........................................................................................................................ 61
10.1.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ................................................................. 61

10.2.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ ............................................................. 63

10.3.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ...................................................................... 68

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ...................................... 70
11.1.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА......................................................... 70

12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ............................................... 70
12.1.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ............................................................... 70

13. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ........................................................................................................................... 72
13.1.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА ........................................................... 72

13.2.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА РОДИТЕЉИМА ...................... 75

13.3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 75

14. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ............. 75

4

1. УВОД
1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Гимназија „Светозар Марковић“ у Суботици као Установа за образовање и васпитање
ученика регистрована је у Основном суду удруженог рада у Суботици Решењем Фи
348/89 од 30. маја 1989. године.
Школске 2018/19. године Гимназија је радила по програмима наставе и учења
природно-математичког и друштвено-језичког смера у сва четири разреда на српском и
језику. По програму наставе и учења за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику настава се изводила у једном одељењу првог разреда на
српском језику. По програму наставе и учења природно-математичког смера настава је
извођена у по једном одељењу сва четири разреда на мађарском наставном језику, а по
програму друштвено-језичког смера у по једном одељењу у првом, другом и четвртом
разреду на мађарском језику. По програму наставе и учења општег смера настава је
извођена у по једном одељењу сва четири разреда на хрватском наставном језику.
Ученици Гимназије, њих укупно 842, похађали су наставу у 36 одељења, у две смене
(са кварталном променом).
Први разред похађало је 226 ученика у 10 одељења и то: 2 одељења природноматематичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на
мађарском језику, 1 одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и
информатику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику и 1 одељење
друштвено-језичког смера на мађарском језику, и 1 одељење општег смера на
хрватском језику.
Други разред похађало је 227 ученика у 9 одељења и то: 2 одељења природноматематичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на
мађарском језику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику и 1 одељење
друштвено-језичког смера на мађарском језику, и 1 одељење општег смера на
хрватском језику.
Трећи разред похађало је 182 ученика у 8 одељења и то: 2 одељења природноматематичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на
мађарском језику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику и 1 одељење
општег смера на хрватском језику.
Четврти разред похађало је 207 ученика у 9 одељења и то: 2 одељења природноматематичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на
мађарском језику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику и 1 одељење
друштвено-језичког смера на мађарском језику, и 1 одељење општег смера на
хрватском језику.
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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
природно-математички
друштвено-језички
општи
одељење за ученике са
посебним способностима за
рачунарство и информатику

Трајање
четири године
четири године
четири године
четири године

Датум верификације
4. мај 1992. (002-115/90)
4. мај 1992. (002-115/90)
2. јул 2008. (106-022-00528/2008-01)
21. март 2018. (128-022-191/ 2018-01)

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ
3.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Гимназија „Светозар Марковић” 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
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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 23.800 књига, углавном на српском, хрватском и
мађарском језику, али и на страним језицима који се изучавају у школи (енглеском,
немачком, француском и италијанском). Поред књига, у библиотеци се налазе и
публикације на које је школа претплаћена, а и публикације које Гимназија штампа
(Антологија младих талената ТИ/ ТЕ, школски часопис Gymnasium и годишњак
Извештај).
Простор

Број
19
8
1
1
1

Учионица
Кабинет
Мултимедијална сала
Свечана сала
Фискултурна сала

3.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школа од савремене опреме и наставних средстава поседује:
1.

рачунар

61

у функцији 61

2.

лаптоп

42

у функцији 42

3.

ДВД плејер

2

у функцији 2

4.

ДВД резач

1

у функцији 1

5.

пројектор

31

у функцији 31

6.

интерактивна табла

1

није у функцији

7.

таблет

5

у функцији 5

8.

телевизор

4

у функцији 4

9.

штампач

16

у функцији 16

скенер

4

у функцији 4

10.

7

11.

мултифункционални уређај

5

у функцији 5

12.

фотокопир апарат

4

у функцији 4

13.

касетофон

10

у функцији10

14.

графоскоп

8

у функцији 8

15.

музички стуб/ мини-линија

1

у функцији 1

16.

школски разглас

1

у функцији 1

17.

факс апарат

1

у функцији 1

Учионице и кабинети опремљени су белим таблама, рачунарима/ лаптоповима и
пројекторима. Пројектори су фиксирани на наменске држаче на плафону учионица и
кабинета.
Школа набавља следеће часописе и новине:
-

Буџетско рачуноводство

-

Педагошка стварност

-

Школски час

-

Историја

-

Часописи правне базе Параграфа

ИЗВЕШТАЈ
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПЛАНА
УНАПРЕЂЕЊА
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА
Годишњим планом рада за школску 2018/19. годину било је предвиђено да се:
3.3.

1. Набави уџбеничка и стручна литература. Купљена је стручна литература чиме је
обогаћен библиотечки фонд.
2. Опреме кабинети и учионице савременом техничком опремом. Сви кабинети и
учионице су повезани на АМРЕС мрежу чиме је омогућено несметано
коришћење еДневника.
Поред ових, Планом предвиђених активности, у току школске 2018/19. године
извршени су и други послови у циљу унапређења материјално-техничких услова рада
школе:
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-

„Хумалаб – Кућа здравља” донирала је школи 5 таблета који се користе за
индивидуалне пријеме родитеља;

-

реновиран је анекс два и претворен је у учионички простор;

-

реновирана је школска кантина;

-

побољшана је интернет мрежа поставком додатних рутера;

-

набављено је 45 столица за зборницу.

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
4.1. КАДРОВСКА СТРУКТУРА
На остваривању Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину било је ангажовано
укупно 87,31 извршилаца, односно 100 запослених.
Квалификациона структура свих кадрова у школи са бројем извршилаца дата је у
табели:
Опис - извршилац
Директор школе
Помоћник школе
Педагошко – психолошка служба
• психолог школе
• педагог школе
Наставници
Библиотекар
Административно – финансијска служба
• секретар установе
• референт за правне, кадровске и
административне послове
• техничар за одржавање
информационих система и
технологија
• референт за финансијскорачуноводствене послове
• дипл. економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
Техничка служба школе
• Домар/ мајстор одржавања
Помоћна служба
• чистачица
УКУПНО

Свега

ОШ

Степен стручне спреме
НК
III
IV
VI

VII

1
0.5

1
0.5

2

1
1
65.41
1.50

66.1
1.50

0.33

0.36

1
0.75
1

4.50

0.75
1
1
10.70
87.31

1
10.70
10.70

1

2.83

0.36

72.41

Преглед наставног кадра ангажованог школске 2018/19. године, са процентом
ангажовања, дат је у табелама које чине саставни део Извештаја о раду школе.
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4.2.

ИЗВЕШТАЈ
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

ПЛАНА

СТРУЧНОГ

4.2.1. Реализација плана стручног усавршавања у установи
У току школске 2018/19. године наставници су се усавршавали, углавном, на седницама
Наставничког већа и састанцима стручних већа, као што је и било планирано
Годишњим планом рада школе.
Континуирано током школске године наставници су се усавршавали за коришћење
електронског дневника. Школски администратори – Немања Васиљевић и Балаж
Плетикосић су на седницама Наставничког већа поступно уводили наставнике у
коришћење есДневника.
Пред почетак школске године и на петој седници Наставничког већа Бранка Јосимов,
школски педагог одржала је предавања у вези са планирањем и припремањем наставе
оријентисане ка исходима учења.
На деветој седници Наставничког већа представници Завода за јавно здравље Суботица
и Вишег јавног тужилаштва одржали су предавање о превенцији злоупотребе
психоактивних супстанци.
У току фебруара 2019. године сви запослени прошли су две обуке – обуку о
безбедности и заштити на раду и обуку о заштити од пожара.
4.2.2. Реализација плана стручног усавршавања ван установе
Директор школе омогућио је наставницима да реализују свој план стручног
усавршавања ван установе. Министарство просвете РС, у сарадњи са Заводом за
унапређивање образовања и васпитања, спровело је и ове школске године обуке за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.
Презиме и име
наставника
Ковач мр Лаура

Гаврилов Болић мр
Борјана
Славов Александар
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Предмет који
предаје
Српски језик и
књижевност
Језик, медији и
култура
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност

Назив акредитованог облика усавршавања
Изборни програми у гимназијама
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење
Републички зимски семинар
Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског
језика
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање

Видео лекције – наставна средства савременог
образовања
Бајић Сања
Вујачић Сања
Ђоројевић Бојана

Реб Отилија

Бањанин Острогонац
Љиљана

Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност
Српски језик и
књижевност

Енглески језик

Енглески језик
Језик, медији и
култура

Активно учење
Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског
језика
Активно учење
Књижевност српске модерне у настави средњих
школа
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Lifting the Book from the Page
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
ELTA конференција за наставнике енглеског језика
4
MM Publications (ELT конференција)
Изборни програми у гимназијама
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење

Толнаи Естер

Енглески језик
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање

Будановић Гордана

Енглески језик
Lifting the Book from the Page
Oxford
Professional
Development
Researching the classroom

Webinar:

„Сусрети који мењају свет“ – 10 година
интеркултуралних размена за средњошколце у
Србији
Edmodo Basics Webinar
Глобална
конференција
АФС-а
„Глобална
компетенција: наша будућност, наша одговорност“,
светска мрежа АФС
Обука за контакт особе
Тестови знања – водич за израду и примену
Савладавање меких вештина у релацији наставник –
ученик – родитељ унутар установа
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„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Хампелић Соња

Енглески језик

Активно учење
MM Publications (ELT конференција)
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Филиповић Љиљана

Немачки језик

Молнар Силвија

Немачки језик

Активно учење
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Бајус Анико

Немачки језик

Активно учење
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Зечевић Јелена
Штрицки Весна

Ђанић Јасна

Италијански
језик
Психологија

Психологија

PASCH Fortbildungskurs für Deutschlehrkräfte aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa 2018
Schulen: Partner der Zukunft
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење

Чегар Борис
Црнковић Мирјана

Гајић Богдан
Нагел Зоран

Филозофија
Филозофија

Ђураковић Елвира

Историја
Географија
Примењене
науке
Биологија

Загорац Снежана

Биологија

Фараго Силвиа

Биологија
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Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
Активно учење
Нове технологије у раду с дјецом и младима
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење
Изборни програми у гимназијама
Активно учење
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
Активно учење
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Павловић Милена

Биологија

Милојевић Клара

Математика

Годањи Силвија

Математика

Пиуковић Јелена

Математика

Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Стручни скуп за одгајатеље, учитеље и наставнике
из Војводине

Анђал Андор
Сич Емеше
Дулић Јасмина

Математика
Математика
Математика

Активно учење
Активно учење
Активно учење
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Стручни скуп за одгајатеље, учитеље и наставнике
из Војводине
Активно учење
Међународна конференција о настави физике и
сродних наука
Семинар за наставнике који изводе наставу у
хрватским одељењима

Крнајски Беловљев
Љиљана
Мијатов Тања

Физика

Танасић Биљана

Физика

Активно учење
Међународна конференција о настави физике и
сродних наука

Јамбор Јулијана
Матић Радомир
Чавић Диана

Физика
Хемија
Хемија

Активно учење
Активно учење
Активно учење
Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења

Плетикосић Балаж

Рачунарство и
информатика
Рачунарство и
информатика

Активно учење
Програм обуке наставника првог разреда гимназије
за програмски језик Python
Обука за наставнике који ће предавати у 1. разреду
ИТ одељења у школској 2018/19.

Рачунарство и
информатика

Програм обуке наставника првог разреда гимназије
за програмски језик Python
Обука за наставнике који ће предавати у 1. разреду
ИТ одељења у школској 2018/19.

Рачунарство и

Програм обуке наставника првог разреда гимназије
за програмски језик Python
Обука за наставнике који ће предавати у 1. разреду

Жужић Снежана

Јо Ендре

Васиљевић Немања

Физика
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информатика

Тајков Биљана

Вујановић Жељко

Нађ Чаба

Рачунарство и
информатика
Ликовна
култура
Физичко
васпитање

Јотановић Љубомир
Недељковић
Андријана
Барашић Александар
Хуба

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање

ИТ одељења у школској 2018/19.
Програм обуке наставника првог разреда гимназије
за програмски језик Python
Активно учење
Програм обуке наставника првог разреда гимназије
за програмски језик Python
Активно учење
„SELFIE 2018-2019, session 3” у оквиру Селфи
инструмента за самовредновање
Активно учење
Физичко и здравствено васпитање
исходе учења: зашто и како
Физичко и здравствено васпитање
исходе учења: зашто и како
Физичко и здравствено васпитање
исходе учења: зашто и како
Физичко и здравствено васпитање
исходе учења: зашто и како

усмерено на
усмерено на
усмерено на
усмерено на

4.2.3. Реализација плана стручног усавршавања директора
Извештај о реализацији плана стручног усавршавања директора саставни је део
Извештаја о раду директора за школску 2018/19. годину и чини саставни део Годишњег
извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
5.1.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

5.1.1. Структура и распоред обавеза наставника у оквиру 40-часовне радне
недеље
Укупан рад наставника остварује се у 44 недеље (1760 часова годишње).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
14

ЗА НАСТАВНИКЕ
Часови редовне наставе, допунски, додатни, припремни, факултативни,
друштвено-корисни рад, час одељењског старешине
Припрема
Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење стручним већем,
кабинетом, испити, припрема ученика за такмичење, менторски рад, рад у
комисијама, дежурство, рад у пројекту МПНТР
Рад у стручном, одељењском и Наставничком већу
ДИРЕКТОР
Организациони, педагошки и стручни рад
Представљање Школе у спољњој средини

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Инструктивно-педагошки рад
Помоћ директору у организационим пословима
Израда планова и извештаја
Преглед педагошке документације
Статистички извештаји
Присуство седницама
Израда општих аката
Обилазак часова
Контакти са родитељима и странкама
ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
Рад са ученицима, сарадња са наставницима, сарадња са родитељима и
аналитичко-истраживачки рад
Припреме
Евиденција
Учешће у раду стручних органа
Стручно усавршавање
БИБЛИОТЕКАР
Рад са ученицима, сарадња са наставницима и аналитичко истраживачки рад
Припреме
Евиденција
Сарадња са родитељима
Стручно усавршавање
Други послови

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

5.2. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Табеларни приказ поделе одељења на наставнике и остала задужења наставника
саставни је део Извештаја о раду школе и чини његов прилог.

6. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА
6.1. 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)
1.час 7:30 – 8:15
2.час 8:20 – 9:05
3.час 9:20 – 10:05
4.час 10:10 – 10:55
5.час 11:05 – 11:50
6.час 11:55 – 12:40
7.час 12:45 – 13:25

II смена
(после подне)
1.час 13:30 – 14:15
2.час 14:20 – 15:05
3.час 15:20 – 16:05
4.час 16:10 – 16:55
5.час 17:05 – 17:50
6.час 17:55 – 18:40
7.час 18:45 – 19:25
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6.2. РАСПОРЕД СМЕНА
У првом и трећем кварталу школске 2018/19. године ученици I и III разреда похађали су
наставу пре подне, а ученици II и IV разреда после подне. Смене су се мењале у другом
и четвртом кварталу, када су ученици II и IV разреда наставу похађали пре подне, а
ученици I и III разреда после подне.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Календар образовно-васпитног рада школе утврђен је према Правилнику о школском
6.3.

календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску
2018/19. годину.
Обавезни облици образовно-васпитног рада остварени су:
- 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 почело је у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршило се у
петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту било је 80 наставних дана.
Прво полугодиште је организовано у два квартала. Први квартал почео је у понедељак,
3. септембра, а завршио се у петак, 26. октобра. Други квартал почео је у понедељак,
29. октобра, а завршио се када и прво полугодиште.
Друго полугодиште почело је у уторак, 15. јануара и завршило се у петак, 21. јуна 2019.
године и имало је 102 наставна дана, за ученике првог, другог и трећег разреда. За
ученике четвртог разреда друго полугодиште се завршило у петак, 24. маја 2019.
године, и имало је 82 наставна дана. Трећи квартал почео је у уторак, 15. јануара 2019.
године, а завршио се у петак, 22. марта. Четврти квартал почео је у понедељак, 25.
марта, а завршио се када и друго полугодиште.
Одлуком Владе Републике Србије од 14. фебруара 2019. године, која је донета по
препоруци Министарства здравља због епидемије грипа, настава је обустављена у свим
установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине, у
периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године. Уз сагласност Покрајинског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, настава
је надокнађена у периоду од 25. до 29. марта дуплирањем часова по распореду.
У току школске године ученици имали су зимски, пролећни и летњи распуст.
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Зимски распуст почео је у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршио се у
понедељак, 14. јануара 2019. године.
Пролећни распуст почео је у петак, 19. априла, а завршио се у четвртак, 2. маја 2019.
године.
За ученике четвртог разреда летњи распуст почео је по завршетку матурског/ завршног
испита. За ученике првог, другог и трећег разреда летњи распуст почео је у понедељак,
24. јуна, а завршио се у петак, 30. августа 2019. године.
У школи су се празновали државни и верски празници у складу са законом.
ВАЖНИЈИ ДАТУМИ:
- петак, 28. децембар 2018. године, подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта.
- субота, 26. јануар 2019. године, прослављен Дан Светог Саве – Дан духовности.
- уторак, 28. мај 2019. године, подела сведочанстава ученицима четвртог разреда.
- недеља, 2. јун 2019. године, полагање пријемног испита за ученике који желе да
упишу одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
- понедељак, 3. јун 2019. године, полагање матурског испита из матерњег језика.
- среда, 5. јун 2019. године, полагање матурског испита из страног језика/ математике.
- петак – среда, 7 – 12. јун 2019. године, одбране матурских радова (по раније
утврђеном распореду).
- петак, 14. јун 2019. године, подела диплома ученицима који су положили матурски
испит.
- петак, 28. јун 2019. године, подела сведочанстава ученицима који су завршили први,
други и трећи разред.
- уторак, 2. јул 2019. године, упис ученика у други, трећи и четврти разред гимназије.
- понедељак, уторак и четвртак, 8, 9. и 11. јул 2019. године, упис ученика у први разред
гимназије.
- уторак – петак, 20 – 23. август 2019. године, поправни испити за ученике који нису
постигли позитиван успех на крају наставне године.
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6.4.

ИЗ ЛЕТОПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
3. 9. 2018.
Први наставни дан и пријем првака.

8. 9. 2018.
Сајам половних уџбеника

У холу школе организован је сајам половних уџбеника.

26. 9. 2018.
Трибина Проблем
стварања уметничког
дела

У клубу 23 одржана је трибина на тему Проблем стварања
уметничког дела. О стварању уметничког дела говорили су
проф. др Сретен Петровић, доц. др Александар Стевановић
и професор филозофије Драган Крстић.

26. 9. 2018.
Европски дан језика

Гимназија је обележила Европски дан језика. Ученици су
израдили плакате са порукама и цитатима на разним
језицима, а на великом одмору су се слушале најпознатије
песме испеване на овим језицима.

28. 9. 2018.
Ноћ истраживача

Манифестација Ноћ истраживача одржана је у Атријуму
хотела Галерија. Тема је била ReConNeCt, односно
повезивање
различитих
научних
области
у
индердисциплинарна поља. Гимназија је представила ДНК.
Истраживачку екипу Гимназије чиниле су професорице
биологије Елвира Ђураковић, Милена Павловић, Силвија
Фараго, Марија Кнежевић и Снежана Загорац, као и
ученици четвртих природних разреда – Невена
Богосављев, Јован Димитровић, Уна Јаковљевић, Бојана
Мамужић, Адам Лошонци, Јудит Хејбергер, Марта
Беатрикс и Дорка Шулц.

3. 10. 2018.
Дан школе

Приредба поводом Дана школе одржана је у Свечаној сали,
уз присуство гостију из Ваљева. Након уводне речи
директора проф. Веселина Јевтића, гости су уживали у
поетско-музичком програму, који су припремиле
професорице музичке културе Милена Радовић и
Елизабета Бакош и професорица српског језика и
књижевности Борјана Гаврилов Болић.

4. 10. 2018.
Употреба нових
технологија у библиотеци

Ученици наше школе су учествовали у мултимедијалној
радионици на тему Употреба нових технологија у
библиотеци, коју је одржала Мирјана Нешић, виша
дипломирана библиотекарка из Високе школе струковних
студија Београдска политехника. Водитељка радионице
представила је алате који служе за подстицање читања и
обраде књижевног дела у дигиталној форми. Програм је
организован као део манифестације Дани хрватске књиге и
речи.

7-10. 10. 2018.
Екскурзија 3. и 4. разреда

У организацији агенције Фантаст из Новог Сада, ученици
трећег разреда посетили су Беч (водили су их професори
Љиљана Бањанин Острогонац, Андријана Недељковић,
Тања Мијатов, Андор Анђал, Сања Бајић, Љиљана
Крнајски Беловљев, Лаура Ковач и Јелена Пиуковић), а
ученици четвртог разреда путовали су у Праг, Дрезден и
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Братиславу (водили су их професори Зора Поткоњак,
Оливера Скендеровић, Ибоља Николић, Радомир Матић,
Жељко Вујановић, Бојана Ђоројевић, Немања Васиљевић,
Александар Славов и Мате Ађански). Из трећег разреда
ишло је 137 ученика, а из четвртог 154.
10. 10. 2018.
Поводом Дана ослобођења Суботице у Другом светском
Дан ослобођења Суботице рату, код Споменика погинулим војницима Трећег
украјинског фронта одржан је пригодни програм, а
Гимназију је рецитацијом представила ученица Милица
Ђуран.
12-14. 10. 2018.
Интеркултуралност и
школска медијација

Гимназија је била домаћин тродневног скупа на тему
интеркултуралности и медијације у школама, који се
одржава
у
оквиру
пројекта
Прекогранична
интеркултурална сарадња образовних институција
Републике Србије и Републике Хрватске. Семинар су
организовали
Министарство
просвете,
науке
и
технолошког развоја Републике Србије, Министарство
науке и образовања Републике Хрватске, као и Нансен
дијалог центри из Србије и Осијека, а представљао је
наставак низа сусрета између школа ОШ Јулије Бенешић из
Илока, ОШ Матија Губец из Таванкута, Прве средње
школе из Белог Манастира и Гимназије Светозар
Марковић.

16. 10. 2018.
Светски дан хране

Поводом Светског дана хране, докторице из Завода за
јавно здравље одржале су гимназијалцима предавање о
проблемима везаним за исхрану средњошколаца и
квалитет намирница и пића које уносе, те им дале савете
око побољшања исхране. Одржан је и традиционални
Базар здраве хране, а овогодишња тема је била Хлеб и
пецива.

16. 10. 2018.
Судбине у магли

У Дечјем позоришту 80 ученика и 4 професора српског
језика и књижевности погледали су представу Судбине у
магли, коју су извели ученици драмске секције Српске
гимназије из Будимпеште.

16. 10. 2018.
Промоција књиге Како
предавати филозофију у
средњој школи. Нека
питања методике
наставе филозофије

У клубу 23 одржана је промоција књиге Како предавати
филозофију у средњој школи. Нека питања методике
наставе филозофије професора Драгана Крстића. О књизи
су говорили рецезенти др Уна Поповић (доцент
Филозофског факултета у Новом Саду и секретар Српског
филозофског друштва), мр Александар Крстић (професор
филозофије у Гимназији Светозар Марковић из Новог
Сада), Горан Рујевић (асистент методике наставе
филозофије на Филозофском факултету у Новом Саду) и
сам аутор.

18-19. 10. 2018.
Гости из Печуја

Нашу школу је 18. октобра посетила група од 37 ученика и
4 професора из Печуја. Они су боравили у нашем граду у
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оквиру пројекта Без граница.
26. 10. 2018.
Сајам књига у Београду

Из Гимназије је на овогодишњи сајам ишло 480 ученика и
26 професора. На Сајму је промовисан приручник Српски
као нематерњи језик: Збирка текстова и задатака за
наставнике и ученике средње школе, чији је један од
аутора наш колега и професор српског језика и
књижевности Александар Славов.

28. 10. 2018.
Фестивал хорор филма
Хризантема

На литерарном конкурсу Гавран награде су освојили
Марија Марчетић, Милица Панић и Наталија Хојаш (књиге
Горана Скробоње). Посебне награде добили су Теодор
Сакал Францишковић, Томислав Андрић и Немања Жарић
(улазнице за биоскоп).

29. 10. 2018.
Отворена библиотека

У знаку Радости читања (слоган овогодишњег Сајма
књига), по идеји професорице српског језика и
књижевности Сање Вујачић, уз подршку Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе, у нашој школи
је почела са радом Отворена библиотека, која има циљ
популаризовање читања и дружења са књигом. Пано Имам
књигу за тебе израдили су ученици 4.1, уз асистенцију
професорице српског језика и књижевности Лауре Ковач.

3. 11. 2018.
Обележавање
десетогодишњице
постојања Интеркултуре
АФС Србија

Интеркултура је десетогодишњицу постојања и рада
обележила Међународном конференцијом Сусрети који
мењају свет – десет година интеркултуралних размена за
средњошколце у Србији, која се одржала у београдском
хотелу Србија. Из суботичког локалног центра
присуствовали су Душица Салопек, бивши ученик
Гимназије и активни волонтер Интеркултуре, Мирон
Петрик Поповић, ученик трећег разреда Гимназије и
активни волонтер Интеркултуре, и два професора
волонтера из Гимназије – Елвира Ђураковић, професор
биологије и Гордана Будановић, професор енглеског
језика.

12. 11. 2018.
Монодрама Надежда
Петровић

Поводом обележавања стогодишњице од завршетка
Великог рата и сећања на Надежду Петровић, Коло
српских сестара Суботица организовало је хуманитарно
вече за помоћ суграђанима који живе са аутизмом, у
Великој
већници
Градске
куће.
Представи
је
присуствовало двадесетак гимназијалаца у пратњи
професорице српског језика и књижевности Лауре Ковач.

13. 11. 2018.
Трибина Време смрти и
данашње виђење Великог
рата из перспективе ђака

Одржана је трибина на тему Време смрти и данашње
виђење Великог рата из перспективе ђака. Након поздрава
и уводне речи о Првом светском рату које је присутнима
упутио професор историје Душан Павловић, ученици су у
групама износили своје импресије о књизи Добрице
Ћосића Време смрти, коју су читали као лектиру.
Учествовали су и професори Невена Млинко, Богдан Гајић
и Александар Славов, који су ученицима изнели своје
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погледе на овај рат, као и на поменуто дело. Ученици су
чули низ занимљивих података који данас креирају знање
и свест о херојству из Великог рата, а затим и сами
говорили на ову тему.
15. 11. 2018.
Вече посвећено Ивану
Сергејевичу Тургењеву

Поводом двестоте годишњице рођења руског писца Ивана
Сергејевича Тургењева у Свечаној сали Гимназије је
одржано књижевно вече. О животу овог писца и о његовом
стваралаштву говорила је Ирина Јевгењевна Логач,
професорица руске књижевности из Москве, а преводила
је професорица Јелена Ветро.

17. 11. 2018.
Посета сајму књига
Интерлибер

Ученици хрватских разреда посетили су сајам књига
Интерлибер у Загребу. Путовање је организовало ХНВ.
Пратиоци ученика били су професори Ана Гаковић,
Елвира Ђураковић и Зоран Нагел.

20. 11. 2018.
Литерарни конкурс Рани
јади

Наши ученици су учествовали на литерарном конкурсу
Рани јади, који је расписала Фондација за омладинску
културу и стваралаштво Данило Киш. Награђене су
Милица Писарић и Александра Балажевић, а похваљене
Мила Колунџић, Милица Сушић и Миња Бабић.

23. 11. 2019.
Трибина Филозофија и
млади

У сали Фондације за омладинску културу и стваралаштво
Данило Киш одржана је трибина на тему Филозофија и
млади. Поред аутора, говорио је и гост трибине Драгослав
Ђуровић, магистар филозофије и педагошки саветник и
професор филозофије из Гимназије у Врњачкој Бањи. У
публици су се нашли гимназијалци матуранти.

28. 11. 2018.
Промоција романа Велики
јуриш

У учионици 23 одржана је промоција књиге Велики јуриш
Слободана Владушића, ванредног професора на
Филозофском факултету у Новом Саду. Овај догађај је
поздравом и запажањима везаним за роман отворила
професорица српског језика и књижевности Бојана
Ђоројевић, а након уводног излагања аутора књиге,
разговору су се прикључили и ученици.

28. 11. 2018.
Квиз општег знања на
енглеском језику

Квиз општег знања на енглеском језику свој петнаести
рођендан обележио је манифестацијом у Свечаној сали.
Актив професора енглеског језика угостио је двадесет
екипа из седам средњих школа – Медицинске школе,
Економске школе Боса Милићевић, Политехничке школе,
Техничке школе Иван Сарић, Средње хемијске школе,
Гимназије и Економске школе Доситеј Обрадовић из
Бачке Тополе и, наравно, из наше школе.

12. 12. 2018.
Пакетићи за децу из
Колевке

Гимназијалци су и ове године прикупљали поклоне за децу
из Колевке. Свако одељење је направило по два пакетића, а
у Колевку су их однели ученици у пратњи професорица
Бојане Ђоројевић и Милене Павловић.

13. 12. 2018. Трибина
Филм у светлу

У сали Фондације за омладинску културу и стваралаштво
Данило Киш одржана је трибина на тему Филм у светлу
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филозофије

филозофије. Поред професора филозофије Драгана
Крстића, о филму су говорили и матуранти Миња Вуковић
и Илија Калинић.

18. 12. 2018.
Божићна приредба

Ученици хрватских одељења су и ове године приремили
божићну приредбу. Слушали смо тамбураше, смејали се
скечу у којем су ученици представили празнична
очекивања и потрагу за правим смислом славља, а затим се
и почастили у суседној учионици.

24. 12. 2018.
Високо признање за
професора Драгана
Крстића

Српско филозофско друштво доделило је захвалницу
професору Драгану Крстићу за значајан допринос развоју и
афирмацији филозофске културе у Србији.

23. 1. 2019.
Гости из Индонезије

У Свечаној сали наше школе, други секретар Амбасаде
Индонезије Стевиа Идира Путри представила је своју
земљу и упутила ученике у студијске програме и
стипендије које она пружа.

24. 1. 2019.
У учионици 23 одржан је пројекат под називом ,,А шта ти
Пројекат А шта ти знаш? знаш?” Квиз је осмислила ученица 3.б одељења и
представник ФЛЕКС програма у Суботици Кристина
Трајковски, а одржала га је уз помоћ професорице српског
језика и књижевности Сање Бајић. Учествовало је 37
гимназијалаца, а награде су освојили Михајло Ботић,
Александар Божиловић и Јелена Бабић.
26. 1. 2019.
Дан Светог Саве

У Свечаној сали школе одржана је академија, коју су
припремиле професорица српског језика и књижевности
Бојана Ђоројевић и професорица музичке културе Милена
Радовић.

25-28. 2. 2019.
Петнаест година рада
филозофско-филмске
секције

У сали Отвореног универзитета суботички Филмски клуб и
гимназијска филозофско-филмска секција приказивали су
филмове које су снимили чланови секције у раздобљу од
2012. до 2018. године.

26. 2. 2019.
Акција добровољног
давања крви

У акцији добровољног давања крви учествовало је 46
ученика.

27. 2. 2019.
Радионица Унапређивање
медијске писмености код
младих

Новосадска новинарска школа одржала је двосатну
радионицу Унапређивање медијске писмености код младих
за ученике првог разреда који су одабрали предмет Језик,
медији и култура. Учестовало је 23 ученика. Покровитељ
овог пројекта је Амбасада Холандије.

12. 3. 2019.
Радионица Мала школа
археологије

У оквиру ИПА пројекта Заједно за заједничку будућност и
заједничко културно наслеђе, који се реализује у сарадњи
Међуопштинског завода за заштиту споменика културе
Суботица и Музеја Иштван Тир из Баје, одржана је прва од
три радионице посвећене археолошкој керамици.
Учесници радионице били су ученици који су ове године
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одабрали предмет Примењене науке, а одржана је како би
се указало на значај заједничког археолошког наслеђа.
14. 3. 2019.
Међународни дан броја π

У Гимназији су на дан рођења Алберта Ајнштајна одржана
такмичења из математике и физике како би се обележио
овај дан. У такмичењу су учествовали ученици природноматематичког смера, општег смера и ученици одељења са
посебним способностима за рачунарство и информатику
(17 одељења).

21. 3. 2019.
Интеркултура у нашем
граду

У Гимназији је одржана Промотивна презентација
Интеркултуре (АФС Србија), на којој су се представила
четири ученика (Тимон из Немачке, Аљона и Дарија из
Русије и Најс са Тајланда), који су на једногодишњој
размени ученика у нашем граду.

28. 3. 2019.
Путевима Тибора Секеља

У Политехничкој школи додељене су награде ученицима
за остварења у оквиру конкурса Путевима Тибора Секеља,
расписаног у знак сећања на тридесет година од његове
смрти. Добитнице награде из наше школе су Емеше Тот,
Ивана Имрић и Дорина Берењи. Све три ученице
такмичиле су се у ликовној категорији.

1. 4. 2019.
Отворена врата

Гимназија је 1. априла отворила врата за будуће
средњошколце и на овај начин дала прилику осмацима да
се упознају са школом, смеровима, предметима,
професорима и могућностима које она пружа.

8. 4. 2019.
Предавање Архус центра
и Терас организације на
тему Органска
производња

Архус центар је у Гимназији одржао предавање којим је
ученицима у форми еко-часа представио свој рад и циљеве
организације, као и предности органских производа. О
основним
принципима
органске
производње
и
предностима у односу на конвенционалну, говорила је
дипл. технолог Бојана Лендваји Вигњевић.

4. 5. 2019.
Фрушкогорски маратон

Из Гимназије је ове године на Фрушкогорски маратон
ишло 115 ученика и 5 професора.

7. 5. 2019.
Дан планете Земље

Због ускршњих и првомајских празника, Гимназија је Дан
планете Земље обележила 7. маја. На литерарном конкурсу
везаном за екологију награђена је Дора Скендеровић.

9. 5. 2019.
Хуманитарни концерт
Дан за Данијелин сан

Тим за културну и јавну делатност наше школе иницирао
је прикључивање ученика и професора хуманитарној
акцији Дан за Данијелин сан. Ова акција је покренута са
племенитом намером да се слабовидој Данијели Пејић,
бившој ученици наше школе а сада волонтеру Удружења
слабовидих у Суботици, обезбеди дом достојан човека. У
акцији прикупљања новчаних средстава донирано је 115
000 динара. Гимназијалци су овом приликом приредили
концерт, којем је присуствовала и Данијела Пејић.

9. 5. 2019.
Дан победе над

Ученици наше школе учествовали су у програму који је
одржан испред Споменика палим борцима на Тргу жртава
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фашизмом

фашизма (рецитовали су Миња Шијачић, Милица Ђуран,
Мартина Кујуџић, Оливер Нагел и Андреа Пацал), као и
приликом полагања венаца код Споменика палим
црвеноармејцима на Православном гробљу у Дудовој
шуми (рецитовала је Хелена Савић, певала Миља
Белензада, а свирали Дејан Врана, Александар Рукавина и
Лука Сударевић).

9. 5. 2019.
Изложба Уметност
праисторије

У учионици 23 представљена је изложба слика и скулптура
ученика првих разреда насталих на часу ликовне културе
на тему Уметност праисторије. Изложбу је припремио и
организовао професор ликовне културе Жељко Вујановић.

17. 5. 2019.
Ноћ биологије

У Ноћи биологије огранизоване су радионице којима се
указује на значај природе и биологије, те примена
биологије у свакодневном животу. Овогодишња тема била
је Зоологија. Наша школа се такмичила у квизу из
биологије и освојила 1. место. Победничку екипу чинили
су Димитра Глишић, Ива Ромић, Исидора Кулић, Мила
Шкорић и Иван Радмиловић.

18. 5. 2019.
Ноћ музеја

Ученици 1.1 одељења, у оквиру изборног предмета Језик,
медији, култура, посетили су са предметним наставником
Синагогу, а потом добили групне задатке за обилазак
одабраних дестинација и саопштења у оквиру пројекта
Мојом Суботицом, културно.

20. 5. 2019.
Час код Киша

Ученици 4.1 су на једном од последњих часова српског
језика и књижевности посетили споменик подигнут
Данилу Кишу у част, те се на овај начин подсетили
његовог живота и књижевног рада и заокружили
четворогодишње градиво овог предмета.

25. 5. 2019.
Испраћај матураната

Свечаном приредбом, коју је организовала професорица
српског језика и књижевности Лаура Ковач, опростили смо
се од матураната.

6. 6. 2019.
Награде за најуспешније
такмичаре

У Великој већници Градске куће свечано су уручене
похвалнице и награде ученицима који су током ове
школске године освојили прво, друго или треће место на
републичким и међународним такмичењима. Међу
награђенима нашле су се и ученице наше школе – Мила
Милинковић, Миња Шијачић и Жељана Билбија.

6-7. 6. 2019.
Изложба Рециклирај
креативно

Поводом Светског дана заштите животне средине ученици
1.1, 1.2 и 1.ф који су се ове школске године определили за
предмет Уметност и дизајн, уз помоћ професорице српског
језика и књижевности Сање Вујачић, представили су
предмете које су направили од рециклираног материјала.

17. 6. 2019.

Додела диплома матурантима.

21. 6. 2019.

Последњи наставни дан за ученике I, II и III разреда.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСПОРЕДА НАСТАВНИХ И
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
У току школске 2018/19. године у Гимназији су организоване ваннаставне активности
6.5.

реализоване кроз секције. Секције које су деловале у школи дате су у следећој табели.
Назив секције

Руководилац

Број
Број
Реализација
састанака ученика
Израђени различити
20
20

Клуб читалаца

Сања Вујачић

Новинарска
секција

мр Борјана
Гаврилов Болић
Биљана Тајков

10

10

Друштво
скептичара
Сајт школе
Програмирање

Јене Барлаи

6

7

Биљана Тајков
Снежана
Жужић

17

3

Програмирање

Ендре Јо

Спортска секција
- фудбал,
кошарка

Љубомир
Јотановић

8

24

Спортска секција
- одбојка девојке

Андријана
Недељковић

10

14

Спортска секција
- стони тенис

Александар
Хуба Барашић

2

4

Спортска секција
- одбојка,
рукомет

Чаба Нађ

10
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6.6.

8

плакати.
Објављена три електронска
броја и један штампани број
школског часописа
Gymnasium.
Нема реализованог
пројекта.
Ажуриран сајт школе
Учешће ученика на
такмичењу младих
програмера.
Учешће ученика на
такмичењу у
програмирању.
Учешће ученика на
различитим спортским
такмичењима и
активностима.
Учешће ученика на
различитим спортским
такмичењима и
активностима.
Учешће ученика на
различитим спортским
такмичењима и
активностима.
Учешће ученика на
различитим спортским
такмичењима и
активностима.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ФОНДА ЧАСОВА
ОБАВЕЗНИХ
ОБЛИКА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА,
ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА

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.
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Извештај реализованог годишњег фонда теоријске наставе и вежби дат је у табели која
је саставни део Извештаја о раду школе и налази се у школској документацији.

7. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
7.1. УСПЕХ УЧЕНИКА
Школске 2018/19. године Гимназију „Светозар Марковић” похађало је 842 ученика. На
крају наставне године (јун 2019. године) ученици су постигли следећи успех:
Први разред

одличан
успех
врло добар
успех
добар
успех
довољан
успех
недовољан

Други разред

Трећи разред

%

бр.
ученика

%

бр.
ученика

98

43,36

100

44,05

97

42,92

100

30

13,27

0
1

бр.
ученика

Четврти разред

%

бр.
ученика

104

57,14

44,05

57

26

11,45

0,00

1

0,44

0

Укупно

%

бр.
ученика

%

109

52,66

411

48,81

31,32

72

34,78

326

38,72

21

11,54

26

12,56

103

12,23

0,44

0

0,00

0

0,00

1

0,12

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,12

Од 9 ученика који нису постигли позитиван успех, 8 ученика се упућује на полагање
поправног испита, а 1 ученик на понављање разреда. Четири ученика мора да полаже
разредни испит.
У августовском испитном року 9 ученика je полагалo поправни испит и сви су успешно
положили.

7.2.

ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ

7.2.1. Диплома „Вук Караџић”
На основу услова утврђених чланом 4. Правилника о дипломама за изузетан успех
ученика у средњим школама („Сл. гласник“ бр. 37/93), а на предлог одељењских већа
IV разреда, диплома „Вук Караџић“ додељује се следећим ученицима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вуковић Миња
Лукић Нађа
Стефановић Неда
Абаџић Дуња
Ђорђевић Владан
Јаковљевић Уна

одељење 4.1
одељење 4.1
одељење 4.1
одељење 4.2
одељење 4.2
одељење 4.2
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ердељи Виолета
Плетикосић Габор
Плетикосић Тамаш
Сабо Лорант
Пантић Александра
Сабо Кристина
Ташковић Лука
Бенедек Катарина
Узелац Нађа
Булатовић Милена
Хоки Бригита
Тешић Милица
Хуска Петар

одељење 4.3
одељење 4.3
одељење 4.3
одељење 4.3
одељење 4.а
одељење 4.а
одељење 4.а
одељење 4.б
одељење 4.б
одељење 4.ц
одељење 4.ц
одељење 4.д
одељење 4.ф

7.2.2. Награде на републичким такмичењима
У току школске 2018/19. године ученици Гимназије учествовали су на бројним
такмичењима, а они најуспешнији успели су да освоје награде на републичким
(државним) такмичењима. Најуспешнији ученици у току претходне школске године су:
1.

Лила Шеги, одељење 1.3 – освојена II награда на Републичком такмичењу из
мађарског језика и књижевности, ментор проф. Агнеш Хајду;

2.

Милош Пајић, одељење 1.ит – освојена II награда на Државном такмичењу из
математике, ментор проф. Силвија Годањи; и освојена III награда на Државном
такмичењу из физике, ментор проф. Биљана Танасић;

3.

Мила Милинковић, одељење 3.2 - освојена I награда на Републичком такмичењу
у познавању књижевности Књижевна олимпијада, ментор проф. мр Борјана
Гаврилов Болић;

4.

Дора Сич, одељење 3.3 – освојена I награда на Републичком такмичењу из
мађарског језика и књижевности, ментор проф. Карољ Хереди;

5.

Жељана Билбија, одељење 3.а – освојена III награда на Републичком такмичењу
у познавању књижевности Књижевна олимпијада, ментор проф. Бојана
Ђоројевић;

6.

Миња Шијачић, одељење 3.д – освојена I награда на Републичком такмичењу у
познавању књижевности Књижевна олимпијада, ментор проф. мр Лаура Ковач;

7.

Миња Вуковић, одељење 4.1 – освојена III награда на Државном такмичењу из
физике, ментор проф. Тања Мијатов;

8.

Јана Крстић, одељење 4.1 - освојена I награда на Републичком такмичењу из
италијанског језика, ментор проф. Лидија Шимон;

9.

Вељко Тодић, одељење 4.1 – освојена II награда на Државном такмичењу из
физике, ментор проф. Тања Мијатов;
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10.

Беатрикс Марта, одељење 4.3 – освојена II награда на Републичком такмичењу
из мађарског језика и књижевности, ментор проф. Агнеш Хајду;

11.

Лорант Сабо, одељење 4.3 – освојена II награда на Републичком такмичењу из
мађарског језика и књижевности, ментор проф. Агнеш Хајду.

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОРГАНА
УСТАНОВЕ
8.1.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ
ОРГАНА

8.1.1. Реализација плана рада Наставничког већа
Наставничко веће је током школске 2018/19. године одржало укупно 15 седница.
Дневни ред седница, њихово одступање од плана и реализација планираних активности/
тема дати су у прегледу:
I седница

II седница

III седница
IV седница

17.9.2018.
Разматрање Предлога Извештаја о раду директора и разматрање
Предлога Извештаја о раду Школе за школску 2017/18. годину
Разматрање Предлога Годишњег плана рада Школе за школску
2018/19. годину
Упознавање чланова Наставничког већа са новим правилницима
29.10.2018.
Извештај о успеху ученика на крају првог квартала школске 2018/19.
године
Електронски дневник (питања и одговори)
10.12.2018.
Усвајање тема матурских радова
21.12.2018.

Извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске
2018/19. године
V седница

28.2.2019.

Планирање и припремање наставе
Доношење одлуке о плану надокнаде пропуштеног образовноваспитног рада
VI седница

13.3.2019.

Доношење одлуке о плану надокнаде пропуштеног образовноваспитног рада
VII седница

22.3.2019.

Извештај о успеху ученика на крају трећег квартала школске 2018/19.
године
VIII седница

3.5.2019.

Молбе за промену тема матурског рада
IX седница

15.5.2019.

Предавање о превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
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Матурски испит
Информације о дипломама и похвалама
X седница

24.5.2019.

Извештај о успеху ученика четвртог разреда
Избор Ученика генерације
XI седница

12.6.2019.

Испитни одбор (утврђивање оцена са матурског испита)
XII седница

24.6.2019.

Извештај о успеху ученика (првог, другог и трећег разреда) на крају
школске 2018/19. године
XIII седница

19.8.2019.

Опште информације пред почетак нове школске године
XIV седница

23.8.2019.

Глобално и оперативно планирање за школску 2019/20. годину
Електронски дневник
XV седница

30.8.2019.

Календар рада за шк. 2019/20. годину
Организација рада за почетак шк. 2019/20. године
Записници седница се налазе код секретара школе и они служе као докази о раду
Наставничког већа Гимназије „Светозар Марковић“, у којима су представљене теме,
дискусије, као и одлуке на основу истих, а које су у надлежности Наставничког већа.
8.1.2. Извештај о реализацији плана рада одељењских већа
У школској 2018/19. години било је планирано шест редовних седница одељењских
већа, наравно, уз могућност сазивања седница кад год се за то укаже потреба. Седнице
су реализоване према предвиђеном плану.
Записници седница налазе се у Књизи евиденције (еДневник) за свако одељење и служе
као докази о раду одељењских већа. У записницима су представљене теме, дискусије
као и одлуке на основу истих, ако јесу у надлежности одељењског већа.

8.2.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ
ВЕЋА

8.2.1. Извештај о реализацији плана рада Стручног већа професора српског
језика и књижевности
Стручно веће професора српског језика и књижевности у школској 2018/19. години
чинили су:
1. Бојана Ђоројевић, председник Стручног већа
2. мр Лаура Ковач
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3.
4.
5.
6.
7.

мр Борјана Гаврилов Болић
Александар Славов
Сања Бајић
Сања Вујачић
Сања Мормер

Активност

Кратак опис активности Носиоци активности

датум
реализације

Посета Дечјем
позоришту

Гостовање Српске
гимназије из Будимпеште

професори: Ковач,
Славов, Ђоројевић,
Бајић / 80 ученика

16. 10. 2018.

Израда паноа
Имам књигу за
тебе

За Отворену библиотеку

Л. Ковач/ ученици 4.1

29. 10. 2018.

Представа о
Надежди
Петровић

Велика већница Градске
куће, организатор Коло
српских сестара, повод обележавање
стогодишњице завршетка
Великог рата

Л. Ковач/ 20 ученика

12. 11. 2018.

Члан комисије за
оцењивање радова

Лаура Ковач

20. 11. 2018.

Припрема и организација
програма

Лаура Ковач/ Агнеш
Хајду/ Иван
Барићевић/ 6 ученика

25. 5. 2019.

Лаура Ковач

континуирано у
току школске
године

Лаура Ковач

24. 6. 2019.

Борјана Г. Болић
Бојана Ђоројевић,
рецитатори
Бојана Ђоројевић,
рецитатори

1.9.2018.

Рецитовање на Тргу
жртава фашизма

Бојана Ђоројевић,
рецитатори

10.10.2018.

Рецитовање на Тргу
жртава фашизма и
Руском гробљу

Бојана Ђоројевић,
рецитатори

9.5.2019.

Литерарни
конкурс
Фондације
„Данило Киш“
- Рани јади
Програм за
Испраћај
матураната
Лекторисање
школског сајта
Лекторисање
Извештаја
Школски лист
Обележавање
Дана града
Обележавање
Сретења
Обележавање
Дана
ослобођења
града
Обележавање
Дана победе
над фашизмом

Континуирано праћење и
исправке садржаја
постављених на школски
сајт
Завршна лектура и
коректура школског
Извештаја
Уређивање
Рецитовање на Тргу
Републике
Рецитовање у Дечјем
позоришту

14.2.2019.
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Обележавање
Међународног
дана људских
права

Рецитовање и музички
програм у Градској кући

Бојана Ђоројевић,
рецитатори

10.12.2018.

Антологија
литерарних
радова

Прикупљање ученичких
радова, графичка обрада
и припрема за штампу

Бојана Ђоројевић,
Агнеш Хајду, Иван
Баричевић, Сања
Мормер

јун 2019.

Литерарни
конкурс Гавран
Литерарни
конкурс
поводом
Међународног
дана људских
права
Светосавски
литерарни
конкурс
Светосавска
академија
Промоција
романа
"Велики
јуриш"
Слободана
Владушића

Члан комисије за
оцењивање радова

Бојана Ђоројевић

октобар/новембар
2018.

Члан комисије за
оцењивање радова

Бојана Ђоројевић

децембар 2018.

Члан комисије за
оцењивање радова

чланови стручног
већа

јануар 2019.

Припрема програма

Бојана Ђоројевић

јануар 2019.

Модератор разговора

Бојана Ђоројевић,
ученици 2.а и 3.д

новембар 2018.

8.2.2. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора мађарског
језика и књижевности
Стручно веће професора мађарског језика и књижевности претходне школске године
чиниле су:
1. Ђерђи Викор, председник до одласка у пензију (5. новембра 2018.)
2. Агнеш Хајду, председник
3. Хереди Карољ
Активност
Усаглашавање
критеријума,
узајамно саветовање,
подела послова,
менторство за Емеше
Фекеч
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Садржај активности
Увод у планове и програме,
размена стручне литературе,
дискусија о практичним и
актуелним питањима

Време
Реализатори
реализације и сарадници
током
године
ВикорЂерђи,
Хереди
Карољ
март и
Хајду Агнеш
април

Предбожићни
свечани програм у
Будимпешти

Сценски наступ

децембар

Отворена врата
Организовање
регионалног
такмичења из
правописа
Ванредни литерарни
час

март
Копирање материјала, исправак,
обавештавање

јануар

Са гостима из Сегедина

мај

Хајду А. и
ученици 2.е
и 4.е разред
Хереди,
Хајду
Хајду

Хереди

8.2.3. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хрватског
језика и књижевности
Председник Стручног већа била је Ана Гаковић до одласка на породиљско боловање, а
замењивао ју је Иван Баричевић.
Активност
Припрема ученика
за учествовање на
смотри рецитатора
Божићноновогодишња
приредба
Припрема
матураната који
желе уписати
факултете у
Хрватској за
полагање Државне
матуре

Кратак опис активности Носиоци активности

датум
реализације

Избор песме и припрема
интерпретације

Ана Гаковић

новембар

Припрема програма и
одржавање проба

Ана Гаковић

децембар

Припремна настава

Иван Баричевић

друго
полугодиште

8.2.4. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора енглеског
језика
Стручно веће професора енглеског језика у школској 2018/19. чинили су:
1.
2.
3.
4.
5.

Отилија Реб, председник
Љиљана Бањанин Острогонац
Естер Толнаи
Гордана Будановић
Соња Хампелић

Активност

Кратак опис

Носиоци активности

Датум
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активности
Квиз општег знања Организовање и
на енглеском језику спровођење
такмичења
Школско такмичење

Организовање и
спровођење
такмичења

“HIPPO” такмичење Организовање и
–
прелиминарна спровођење
рунда
такмичења
Окружно такмичење

Пратиоци
ученика

“HIPPO” такмичење Организовање и
– полуфинале
спровођење
такмичења
Отворена врата

Републичко
такмичење
Friendship
такмичење

Састанци
већа
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Организовање и
спровођење
манифестације

Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана,
Толнаи Естер, Хампелић
Соња
Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана,
Толнаи Естер
Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана,
Хампелић Соња
Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана
Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана,
Хампелић Соња
Бањанин Острогонац
Љиљана, Реб Отилија,
Будановић Гордана,
Хампелић Соња
Будановић Гордана

Пратилац
ученика
Пружање
Реб Отилија
помоћи и давање
смерница у
реализацији
задатка
стручног Анализа
чланови стручног већа
иницијалних
тестова,
усаглашавање
критеријума
оцењивања,
анализа
резултата
такмичења,
писање
извештаја о раду
стручног већа и
анализа рада
већа и припрема
за наредну
школску годину.

реализације
28. новембар
2019.

30.јануар
2019.
2. март 2019.

16. март 2019.
30. март 2019.

1. април 2019.

6. април 2019.
9. април 2019.

током
школске
године

8.2.5. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора страних језика
(немачки, француски, италијански и латински језик)
Стручно веће страних језика радило је у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оливера Скендеровић, немачки језик – председник
Љиљана Филиповић, немачки језик
Силвија Молнар, немачки језик
Анико Бајус, немачки језик
Марта Пеновац, француски и латински језик
Лидија Шимон, латински, француски и италијански језик
Биљана Мишковић, латински језик
Јелена Зечевић, италијански језик

Током 2018/19. године чланови стручног већа су се састали у пуном или делимичном
саставу осам пута и договарали се око реализације активности које су планиране за ову
школску годину.
Неке планиране активности због објективних разлога нису у потпуности реализоване.
Ту се мисли пре свега на учешћа на семинару и сарадњу са локалним и другим
организацијама у земљи.
Планиране активности везане за школске обавезе као што су израда планова,
организовање допунске и додатне наставе су у потпуности реализоване.
У септембру су чланови већа уз координацију проф. Отилије Реб и Љиљане Филиповић
успешно обележили Дан европских језика.
Проф. Љиљана Филиповић са четири ученице из III1 разреда присуствовала је
позоришном комаду поводом немачко-српске сарадње под називом: Циљеви одрживог
развоја – Одрживи градови и заједнице, којој су присуствовали амбасадор Немачке,
представници наше Владе и чланови градске управе.
Професори немачког језика Силвија Молнар, Анико Бајус и Љиљана Филиповић
организовале су ДСД испит у нашој школи. Од октобра до марта су реализовани часови
припреме, а у марту су ученици изашли на испит.
Чланови Стручног већа су организовали школско такмичење, а потом и додатне часове
за ученике који су се пласирали на окружно такмичење. Четири ученице су се
пласирале на окружно такмичење из немачког језика, а једна ученица из италијанског
језика.
На Републичко такмичење су се пласирале три ученице из немачког језика Надја Ковач
(IVф), Виолета Ердељи (IV3) и Бригита Хоки (IVц) које су освојиле треће место на
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Окружном такмичењу. Из италијанског језика се пласирала Крстић Јана (IV1) која је
освојила друго место на Републичком такмичењу.
Професори и изабрани ученици су се ангажовали и припремили за Отворена врата и у
најбољем светлу представили језике који се изучавају у нашој школи.
Чланови већа су организовали часове за ученике који су се определили да превод раде
на овим језицима. Већина чланова је учествовала у избору текстова за матуру.
Поред тога, чланови су се укључили у све програме и акције које су се организовале у
нашој школи.
Чланови су заједно израдили предлог поделе часова за наредну школску годину.
Остварена је добра сарадња са локалним организацијама као што су:
• Италијански културни центар „Piazza Italia” у Суботици;
• Удружење Немаца у Суботици;
• Градска библиотека;
• Градски музеј и ликовне галерије.
Ове године није било значајније сарадње са организацијама из Београда осим са Гете
институтом у Београду.
Чланови већа су се састали у јуну и анализирали реализацију плана за ову школску
годину.
8.2.6. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хуманистичких
наука (устав и права грађана, социологија, психологија, филозофија)
Чланови Стручног већа хуманистичких наука су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Драган Крстић, филозофија – председник до одласка у пензију (17. марта 2019.)
Невенка Чудић, устав и права грађана
Драгица Тешановић, социологија и филозофија
Јене Барлаи, социологија и устав и права грађана, председник
Ангела Фингелт, филозофија
Мирјана Црнковић, филозофија
Борис Чегар, филозофија
Весна Штрицки, психологија
Јасна Ђанић, психологија
Активност

Аанализа рада стручног већа
План рада стучног већа за 2018/2019
Уједначавање критеријума оцењивања
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Носиоци
активности
сви чланови
сви чланови
сви чланови

датум
реализације
август
септембар
септембар

План стручног усавршавања
Организовање трибине „Дијалог”
Активности које се односе на такмичења
Трибина „Дијалог”
Теме за матурске радове
Анализа успеха у првом полугодишту
Такмичење у беседништву
Такмичење Cognita libera
Матурски радови
Отворена врата - припрема
Анализа успеха матураната
Анализа успеха матураната

сви чланови
Драган Крстић
сви чланови
Драган Крстић
сви чланови
сви чланови
сви чланови
Драган Крстић
сви чланови
сви чланови
сви чланови
сви чланови

октобар
октобар
новембар
новембар
децембар
јануар
фебруар
фебруар
март
април
мај
јун

8.2.7. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора историје
У току школске 2018/19. године Стручно веће професора историје чинили су:
1.
2.
3.
4.

Душан Павловић – председник
Богдан Гајић
Мира Штетић
Мате Ађански

АКТИВНОСТ

Кратак садржај активности и
реализатори
„Знаменити ученици Гимназије“
Одбрана матурских радова

Отворена врата
Матура
Удружење војних ратних
Обележавање свечаном приредбом
инвалида
Презентација књиге
Први светски рат

Време
реализације
11. 5. 2019.
8-11. 6.2019.
6. 3 .2019.
12. 12. 2018.

8.2.8. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора географије
Стручно веће професора географије радило је у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Зоран Нагел – председник
Марта Петкович
Адријана Тешић
Милијана Симић
Богдан Богдановић

Активност

Кратак опис активности Носиоци активности

датум
реализације

Израда плана
екскурзија за
школску 2018/19.

Тим за екскурзију је
усагласио планове које су
дале одељењске
старешине

септембар,
октобар
2018.

Зоран Нагел
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Посета сајму књига
"Интерлибер"
Загреб

Посета сајму књига и
обилазак града

Зоран Нагел

11.11. 2018.

Географска
олимпијада

Припрема и реализација
школског и општинског
такмичења

Зоран Нагел и Богдан
Богдановић

децембар
2018. и
јануар 2019.

Менторство на
матури

Консултације и одбрана
матурских радова, 37
кандидата

Отворена врата

Презентација, квиз,
изложба

Међународно
такмичење у
Мађарској
Посета суботичкој
Синагоги
Посета Сајму књига
у Београду
Учешће у пројекту
"Мала школа
археологије"
Пројекат "Заштита
човекове околине"
Регионално и
републичко
такмичење
Национална
географска
олимпијада Земун

Учешће два ученика на
Међународном
средњошколском
географском такмичењу
Обилазак и предавање у
суботичкој Синагоги
Посета сајму књига и
обилазак града
Сарадња са
Међуопштинским
заводом за заштиту
споменика културе - три
радионице
Сарадња са Градским
музејом
Такмичење ученика
средњих школа из
познавања географских
вештина и разумевање
географије као научне
области

Зоран Нагел, Богдан
Богдановић, Марта
Петкович
Зоран Нагел, Богдан
Богдановић, Марта
Петкович, Адријана
Тешић, Милијана
Симић

јануар-мај
2019.

мај 2019.

Марта Петкович

април 2019.

Зоран Нагел

јун 2019.

Зоран Нагел

октобар
2018.

Зоран Нагел,
Марта Петкович

март 2019.

Зоран Нагел

март-мај
2019.

Зоран Нагел,
Адријана Тешић

април-мај
2019.

8.2.9. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора биологије
Стручно веће професора биологије чиниле су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Елвира Ђураковић – председник
Снежана Загорац
Силвиа Фараго
Милена Павловић
Јасмина Милодановић
Изабела Бешњи

Кратак садржај активности и
реализатори
Учешће на манифестацији која
приближава науку деци и свим
осталим заинтересованима.
Овогодишња тема је била
Ноћ истраживача
наслеђе тј ReConNeCt.
Реализатори - професори
биологије и Висока школа
струковних студија.
Начин и значај правилне
исхране , нарочито у школском
Предавање „Правилна исхрана“
узрасту. Реализатори - ЗЗЈЗ и
стручно веће биолога.
Спремањем хлеба и пекарских
производа указано је на значај
и присуство ове намирнице у
Базар здраве хране
исхрани.Обележен је и Светски
дан хране. Реализатори –
стручно веће биолога и
ученици.
Приказ различитих видова
зависности са посебним
Предавање „Болести
освртом на модерније облике
зависности“
као што су мобилни телефони,
интернет... Реализатори – ЗЗЈЗ и
стручно веће биолога.
Предавање на дату тему.
Реализатори – Сав +
Светски дан борбе против ХИВ
Качење тракица, заштитног
/ АИДС
знака борбе. Реализатори –
стручно веће биолога.
Прављење пакетића и предаја у
Колевци уз кратак програм.
Пакетићи за децу Колевке
Реализатори – стручно веће
биолога, Бојана Ђоројевић и
ученици.
Ове године такмичење је
организовано само за ученике
Школско такмичење
трећих и четвртих разреда.
Реализатори - професори
биологије.
Овај ниво такмичења се
Окружно такмичење
одржава у Средњој медицинској
школи која је и реализатор.
Представљање предмета
биологије кроз демонстрације и
Отворена врата
огледе. Реализатори – стручно
веће биолога и ученици.
АКТИВНОСТ

Време
реализације

28.9.2018.

15.10.2018.

16.10.2018.

13.11.2018.

1.12.2018.

током децембра
2018.
одлазак у Колевку
12.12.2018.

26.2.2019.

26.3.2019.

1.4.2019.
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Квиз такмичење „Шта знаш о
здрављу, шта знаш о Црвеном
крсту?“
Предавање Архус центра и
Terras удружења на тему:
Органска производња

Дан планете Земље

Ноћ биологије

Републичко такмичење

Учешће на такмичењу.
Реализатор - Црвени крст
Суботице.
Гости су одржали предавање
заинтересованим ученицима на
тему органске производње,
указали на њен значај и положај
у нашој земљи. Реализатори
Архус центар и Terras
удружење.
Дан планете је обележен преко
плаката, квизова и асоцијација у
којима су учествовали ученици
и на тај начин се упознали са
еколошким проблемима наше
планете и тестирали своје
знање. Реализатори су
професори биологије и
ученици.
Прво учешће на Ноћи
биологије. На манифестацији су
отворена врата Биолошког
факултета. Учешће на квизу из
зоологије. Реализатори Департман за биологију и
екологију ПМФ-а у Новом
Саду.
Учешће. Реализатори Српско
биолошко друштво и Биолошки
факултету Београду.

5.4.2019.

8.4.2019.

7.5.2019.

17.5.2019.

25.5.2019.

8.2.10. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора математике
Стручно веће професора математике радило је у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Андор Анђал – председник
Клара Милојевић
Зора Поткоњак
Силвија Годањи
Јелена Пиуковић
Емеше Сич
Јасмина Дулић

Активност

Кратак опис активности Носиоци активности

Увођење нове колегинице
у рад већа, као и подела
задужења; усаглашавање
плана и програма;
усаглашавање
критеријума; припрема
иницијалних тестова и
анализа истих; припреме
за такмичења;
Састанци стручног
прерасподела одељења;
већа
припреме за дан броја π;
такмичење „Kенгур без
граница” 2019; Отворена
врата и математика у
гимназији; пријемни
испит за ИТ одељење;
припрема за матуру;
матура - прегледање и
оцењивање задатака.
Чланови стручног већа
професора математике
посетили су изложбу о
животу и раду Михаила
Петровића Аласа, нашег
Посета изложбе у
највећег математичара, а
Градском музеју поводом 150 година од
Михаило Петровић
његовог рођења.
Алас
Организатор: Српска
академија наука и
уметности, ДМС и
Друштво математичара
Суботице.
Такмичење „Фекете Меморијално такмичење
Михаљ” (Fekete
„Фекете Михаљ” на
Mihály
мађарском наставном
Emlékverseny)
језику.
Учешће ученика на
Школско такмичење
школском такмичењу.

Општинско
такмичење

Учешће ученика на
општинском такмичењу.

датум
реализације

чланови стручног
већа

у току
школске
године

Клара Милојевић,
Емеше Сич

23.11.2018.

Гимназија „Бољаи”
из Сенте

1.12.2018.

чланови стручног
већа
Техничка школа
„Иван Сарић”;
професори наше
школе: Клара
Милојевић, Јелена
Пиуковић, Силвија
Годањи, Андор
Анђал, Емеше Сич,
Јасмина Дулић.

8.12.2018.

19.1.2019.
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Такмичење „Зрињи” Такмичење „Зрињи” на
(Zrínyi Ilona
мађарском наставном
Matematikaverseny)
језику.

Окружно
такмичење

Учешће ученика на
окружном такмичењу.

Гимназије „Бољаи”
из Сенте; професор
пратилац Емеше Сич.
Техничка школа
„Иван Сарић”;
професори наше
школе: Силвија
Годањи, Андор
Анђал, Емеше Сич,
Јасмина Дулић.

15.2.2019.

23.2.2019.

Природно-математички

Државно такмичење

Дан броја π

Такмичење „Кенгур
без граница” 2019.

Учешће ученика на
државном такмичењу.
Такмичење одељења
природно-математичког,
општег смера и ИТ
одељења; сарадња са
стручним већем
професора физике.
Учешће ученика на
међународно
математичком такмичењу
„Кенгур без граница”
2019.

факултет у Новом
Саду; професор
пратилац: Зора
Поткоњак

16.3.2019.

чланови стручног
већа

14.3.2019.

Друштво
математичара Србије;
стручно веће
математичара

21.3.2019.

28. Међународно
мађарско
такмичење (28.
Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny)

28. Међународно
мађарско такмичење из
математике

Факултет „Sapientia”,
Марошвашархељ,
Румунија

24-28. 4.
2019.

Отворена врата

Презентација предмета
математике кроз
интересантне
математичке доказе,
математичке игрице и
укрштенице, изложба
математичких плаката
које су направили
ученици.

чланови стручног
већа

1.4.2019.

Пријемни испит за
ИТ одељење

Полагање пријемног
испита за информатичко
одељење.

Школа и чланови
стручног већа

2.6.2019.

ДМС;
Крагујевац ПМФ,
професор пратилац
Силвија Годањи

9.6.2019.

Учешће ученика на
Финално такмичење
финалном међународном
„Кенгур без
такмичењу „Кенгур без
граница” 2019.
граница” 2019.
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8.2.11. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физике
На реализацији плана Стручног већа професора физике у току шк. 2018/19. године
радиле су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тања Мијатов – председник
Љиљана Крнајски Беловљев
Биљана Танасић
Стојанка Бјелетић (отишла у пензију у току школске године)
Јулијана Јамбор
Мелинда Андраши

Активност

Кратак опис активности

Време
реализације

Носиоци
реализације

Консултације у вези
са израдом наставних
планова, израда
иницијалних тестова

Усаглашавање оперативних
планова између проф.који
раде у паралелним
одељењима, и договор о
изради планова.

31. август
2018.

чланови
стручног већа

Консултације у вези
са оцењивањем,
договор на нивоу
актива о коришћењу
електронског
дневника

Договор о броју оцена и
критеријуму за вредновање
знања ученика, напомене о
коришћењу електронског
дневника.

20.
септембар
2018.

чланови
стручног већа

20.
септембар
2018.

чланови
стручног већа

8. новембар
2018.

чланови
стручног већа
и школа

Израда плана
допунске и додатне
наставе
Анализа реализације
планова на крају
првог квартала
Спремање физичког
кабинета; Матурске
теме
Анализа успеха
ученика
Анализа реализације
оперативних планова
Општинско
такмичење из физике
Окружно такмичење
из физике
Републичко
такмичење; Анализа

Усклађивање планова са
потребама ученика за
допунски рад и додатну
наставу.
Упоређивање уписаних
наставних јединица у
дневницима рада.
Провера исправности
инструмената у кабинету;
Договор и састављање
предлога матурских тема.
На основу оцена ученика из
физике, на крају првог
полугодишта, усклађени
критеријуми оцењивања.
Извршене корекције.
Припрема ученика за
такмичење и прегледање
задатака.
Припрема ученика за
такмичење и учествовање у
прегледању задатака.
Припрема ученика позваних
на републичко такмичење,

11. новембар чланови
2018.
стручног већа
10. јануар
2019.

чланови
стручног већа
и педагог

10. јануар
2019.

чланови
стручног већа

17. јануар
2019.

чланови
стручног већа

7. март 2019.

чланови
стручног већа

25. март
2019.

проф. чији су
ученици
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успеха ученика на
крају трећег квартала
Анализа успеха
ученика из физике и
упоређивање са
другим предметима
Подела часова за
наредну школску
годину
Комплетирање
физичког кабинета

анализа постигнутих
резултата.
Сагледавање проблема са
којима су се чланови Стручног
28. јун 2019.
већа сусретали током школске
године.
На основу укупног фонда
часова физике, подела
28. јун 2019.
одељења.
Набавка нове опреме за
август
лабораторијске вежбе.

позвани на
такмичење
чланови
стручног већа
чланови
стручног већа

8.2.12. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хемије
Стручно веће професора хемије радило је у саставу:
1.
2.
3.
4.

Радомир Матић – председник
Ибоља Николић
Данијела Млађан Илић
Диана Чавић

Активност

Састанци стучног
већа

Сређивање кабинета
Отворена врата

Кратак опис активности
Анализа постигнућа ученика.
Уједначавање броја оцена.
Стручна литература. Набавка
потребних хемикалија и
прибора. Консултације за
иницијални тест.Консултације
око планова за први и други
разред и електронског
дневника. Консултације у вези
са лабораторијским вежбама.
Чишћење посуђа, прибора,
сређивање ормана.
Припрема демонстрационих
огледа, презентација,
ангажовање ученика
презентера.

Време
реализације

Носиоци
реализације

квартално и
по потреби

чланови
стручног већа

квартално и
по потреби

чланови
стручног већа

према
утврђеном
термину

чланови
стручног већа

8.2.13. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора рачунарства и
информатике
Стручно веће професора рачунарства и информатике реализовало је план у следећем
саставу:
1. Балаж Плетикосић – председник
2. Биљана Тајков
3. Снежана Жужић
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4. Ендре Јо
5. Немања Васиљевић
Активност

Кратак опис активности

Носиоци
активности

током
школске
године

1. Рад на унапређењу и
ажурирању сајта гимназије.
Ажурирање школског
сајта и школски лист

датум
реализације

Биљана
Тајков

2. Рад на уређењу школског
листа. У току школске
2018/19. изашло је 4 броја, три
у електронском облику и један
штампани број на крају
школске године.

током школске
године

Инсталација оперативног
система и апликативног
софтвера на свим рачунарима
у кабинетима, око 30 комада,
хардверско одржавање
рачунара, одржавање
рачунарске мреже

Ендре Јо

токoм целе
године

Штампања

Штампање сведочанстава и
диплома

Балаж
Плетикосић,
Немања
Васиљевић

мај 2019

Сајт

Ажурирање сајта на
мађарском језику

Распоред за друге
разреде

Израда распореда за блок
наставу

Подела часова

Подела часова за школску
2019/20. годину.

Рад с матурантима

Помагање при изради домаћег
рада.

Одржавање и
инсталација рачунара
и рачунарске мреже

Балаж
Плетикосић
Сви који су
предавали у
другим
разредима
чланови
стручног
већа
Снежана
Жужић

токoм целе
године
квартално

28. јун 2019.
друго
поугодиште
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ЕсДневник

Координација рада са
електронским дневником.

Састанци актива

Немања
Васиљевић,
Балаж
Плетикосић
чланови
стручног
већа

токoм целе
године
септембар,
новембар,
јануар, март

8.2.14. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора уметности
(музичка култура, ликовна култура)
Стручно веће професора уметности у току шк. 2018/19. чинили су:
1.
2.
3.
4.
5.

Жељко Вујановић, ликовна култура – председник
Јасмина Видаковић Јованчић, ликовна култура
Елизабета Бакош, музичка култура
Милена Радовић, музичка култура (отишла из школе у току школске године)
Немања Мандарић, музичка култура

Кратак садржај активности и
реализатори
Изложба
Поводом Дана школе организована
изложба
Изложба радова ликовне Представљени радови настали на
секције
ликовној секцији поводом Отворених
врата у ликовном кабинету
Изложба „Како ученици Више од 50 ученика - радова (слика и
1. разреда виде уметност скулптура)
праисторије“
АКТИВНОСТ

Време
реализације
октобар 2018.
април 2019.
мај 2019.

8.2.15. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физичког
васпитања
Стручно веће професора физичког васпитања чинили су:
1.
2.
3.
4.

Чаба Нађ – председник
Љубомир Јотановић
Андријана Недељковић
Александар Хуба Барашић

Активност

Кратак опис активности

Носиоци
активности

датум
реализације

Састанци стручног
већа

Планирање динамике рада,
усаглашавање критеријума
оцењивања.

чланови
стручног већа

током школске
године

Дан школе - игре без
граница

Такмичење у спретности.

чланови
стручног већа

5.10.2018.
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Одељењско
такмичење у баскету
3 на 3
Одељењско
такмичење у малом
фудбалу

Пријављена одељења су се
такмичила у баскету. Укупно
27 екипа се пријавило на
такмичење.
Пријављена одељења су се
такмичила у фудбалу.
Укупно 28 екипа се
пријавило на такмичење.

чланови
стручног већа

7.11.2018 19.12.2018.

чланови
стручног већа

3. 5. 2019 22.5. 2019

8.2.16. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора изборних
предмета и изборних програма
Од школске 2018/19. године у гимназијама су, поред изборних предмета – Верска
настава и Грађанско васпитање, уведени и изборни програми. С обзиром на то да од
шест изборних програма школа према својим могућностима бира четири, Школа се
определила за следеће изборне програме:
1. Језик, медији и култура
2. Појединац, група, друштво
3. Уметност и дизајн
4. Примењене науке.
Активност

Кратак опис активности

Носиоци
активности

датум
реализације

Пројекат "Мојом
Суботицом,
културно"

Израда плаката "Мојом
Суботицом, културно" као
завршни део пројекта
(постављање у аулу Школе
након активности
обилажења културних
установа града - Градског
музеја, Синагоге, Завода за
заштиту споменика,
Историјског архива, Градске
библиотеке, Народног
позоришта, ТВ центра
Суботица).

19 ученика 1.1
одељења (Лаура
Ковач)

април -јун
2019.

Уређивање
школског листа

Писање текстова за школски
лист.

Агнеш Хајду

Припрема за
беседништво
Посета медијском
центру "Панонија"
у Суботици

Наступ на такмичењу из
беседништва.

Агнеш Хајду

Посета медијском центру
"Панонија" у Суботици.

Агнеш Хајду

од новембра
током целе
школске
године
од фебруара
до априла
11. 4. 2019
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Соларни панели и
палет
(Геронтолошки
центар Суботица)
Заштита човекове
околине (посета
Градском музеју и
разгледање
изложбе o Природи
у плеистоцену)
Посета Завичајном
одељењу Градске
библиотеке
Изложба
"Рециклирај
креативно"
Археолошка
радионица
Међуопштинског
завода за заштиту
споменика
Пројекат "Чај"

Упознавање са
алтернативним изворима
енергије.

Зоран Нагел

април 2019.

У оквиру овог пројекта
ученици су израдили плакате
o заштити околине и
Зоран Нагел
учествовали су у Дану
планете Земље, a плакати су
изложени у Градском музеју.

април-мај
2019.

Предавање о истраживачком
раду.

септембар
2018.

Зоран Нагел

Ученици су представили
ученици 1.1, 1.2 и
предмете које су израдили од 1.ф (Сања
рециклираног материјала.
Вујачић)
Ученици су упознати са
основама археологије.

Снимање кратких филмова
и припрема презентација.

6 -7. 6. 2019.

Зоран Нагел и
експерти из
Међуопштинског
завода

март 2019.

Богдан Гајић

у току
школске
2018/19. и
2019/20.
године

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА
У току школске 2018/19. године Педагошки колегијум је одржао једну седницу којом је
8.3.

председавао директор Веселин Јевтић. Записник са седнице налази се у школској
евиденцији и служи као доказ о раду Педагошког колегијума. У записнику је
представљена тема, дискусија, као и одлуке на основу истих, а које су у надлежности
Педагошког колегијума.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА
ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Школске 2016/17. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је
8.4.

приступио изради Развојног плана школе за период 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.
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Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
1.

Веселин Јевтић, директор – координатор

2.

Гордана Будановић, професор енглеског језика

3.

Силвија Годањи, професор математике

4.

Бранка Јосимов, школски педагог

5.

Силвија Молнар, професор немачког језика

6.

Александар Славов, професор српског језика и књижевности

7.

Биљана Танасић, професор физике

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. и 2018/19. године. С обзиром на измене закона и других правних
аката, реформу гимназијског програма, чланови Тима се нису састајали, али су
предузимани одређени кораци који су предвиђени активностима акционог плана.
Отворен је нови смер – одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство
и информатику и прва генерација ученика почела је да похађа наставу по овом
програму од школске 2018/19. године.
Иако Развојни план важи за период до 2020. године, потребно је направити допуне
акционог плана и планом обухватити и преостале кључне области, а у складу са
резултатима самовредновања школе.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА
ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови Стручног актива за развој школског програма су:
8.5.

1.

Јевтић Веселин, директор – координатор

2.

Елвира Ђураковић, професор биологије

3.

Агнеш Хајду, професор мађарског језика и књижевности

4.

Тања Мијатов, професор физике

5.

Љиљана Крнајски Беловљев, професор физике

6.

Андријана Недељковић, професор физичког васпитања

7.

Отилија Реб, професор енглеског језика

8.

Емеше Сич, професор математике

9.

Андреа Шипош, професор филозофије (на породиљском одсуству)

10.

Оливера Скендеровић, професор немачког језика
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11.

Немања Васиљевић, професор рачунарства и информатике

12.

мр Борјана Гаврилов Болић, професор српског језика и књижевности

13.

Сања Вујачић, професор српског језика и књижевности

14.

Жељко Вујановић, професор ликовне културе

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 унапређивању 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.

Планирана реформа гимназија започела је од школске 2018/19. године, али је објављен
само Програм наставе и учења за први разред гимназије. Стручни актив ће пратити
измене у програмима и израдити Анекс РШП.

ИЗВЕШТАЈ
О
РАДУ
ТИМА
ЗА
ЗАШТИТУ
ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА
И
ЗАНЕМАРИВАЊА
На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС 72/09) и
8.6.

Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (Сл. гл. РС 30/2010) у Гимназији „Светозар Марковић“ је конституисан
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску
2018/19. годину. Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања су:
1. Јасна Ђанић, школски психолог – координатор и особа одговорна за чување
документације
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2. Веселин Јевтић, директор школе
3. Гордана Берић Пиштало, секретар школе
4. Бранка Јосимов, школски педагог
5. Чаба Нађ, професор физичког васпитања
6. Естер Толнаи, професор енглеског језика
7. Љубомир Јотановић, професор физичког васпитања
Поред сталног састава Тима, чланови су и представници Савета родитеља, Школског
одбора и Ђачког парламента:
-

Ненад Козомора, представник Савета родитеља

-

Марина Пеић Тукуљац, представник Ђачког парламента.

Реализација превентивних активности
- израда плана Тима за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања;
- израда акционог плана рада за спречавање дискриминације;
- упознавање родитеља са правилима понашања и кућним редом Гимназије;
- едукација ученика о: правима, обавезама, облицима насиља;
- едукација наставника о примени Протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама;
- упознавање чланова Тима, Наставничког већа, родитеља и ученика са
Правилником

о

поступању

установе

у

случају

сумње

или

утврђеног

дискриминаторног понашања или вређања угледа, части или достојанства личности;
- реализација Програма превенције злоупотребе психоактивних супстанци у
школама (интерактивна предавања су одржана Наставничком већу, родитељима
ученика првог разреда (два заједничка родитељска састанка), и свим ученицима
првог разреда);
- праћење активности на заштити од насиља, злостављања и замемаривања;
- организовање ваннаставних активности у циљу превенције насиља;
- спортске активности у циљу превенције насиља - такмичења у оквиру школе:
- октобар: првенство школе у шаху (ђаци и професори)
- новембар – децембар: микс одбојка
- фебруар – март: баскет 3x3
- април: стони тенис (појединачно и парови)
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- мај: мали фудбал.
Спољни сарадници Тима школе били су представници Центра за социјални рад, МУПа, ШУ Сомбор и Завода за јавно здравље.

Реализација интервентних активности
Најчешћи случајеви насилног понашања били су на првом нивоу, код ученика првих
разреда и предузимане су, према Протоколу, одговарајуће мере. Ове случајеве су
решавале одељењске старешине уз помоћ стручних сарадника. У току протекле
школске године забележен је један случај насиља на другом нивоу, те је тада и Тим био
укључен. Сви случајеви насилног понашања, предузетих мера и праћења ефеката
евидентирају се у редовној евиденцији.
Јасна Ђанић,
координатор тима

8.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ
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
Извештај о раду Тима за самовредновање школе биће, по изради, саставни део
Извештаја о раду школе и налазиће се у школској докуметацији.
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8.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Школске 2018/19. године Тим за професионални развој чинили су школски психолози и
професори грађанског васпитања (који предају у IV разреду), у сарадњи са одељењским
старешинама IV разреда:
1. Весна Штрицки, школски психолог – координатор
2. Јасна Ђанић, школски психолог
3. Јене Барлаи, професор грађанског васпитања
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТИ
Израда плана и програма рада.
Образовање за каријеру, односно,
разумевање света рада кроз
школске програме и консултације
са ученицима.

Информисање и развијање
вештина значајних за улазак у свет
професионалног образовања и
рада (планирање каријере,
развијање вештина доношења
одлука, самопроцене и
самопредстављања, израда CV-a,
припрема за интервјуе и др.)
Сарадња и организовање
презентација и предавања
високошколских установа и
других институција и организација
које се баве овом облашћу.
Дистрибуција брошура,
публикација, водича и других
штампаних материјала ученицима
школе.
Информисање о могућностима
даљег школовања, студирању у
земљи и иностранству,
факултетима, конкурсима,
стипендијама и др. кроз часове
одељењског старешине и
индивидуална помоћ ученицима
при доношењу одлука.
Пружање помоћи ученицима у

РЕАЛИЗАЦИЈА
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

тим

септембар

сви предметни
професори

током године

професори
грађанског
васпитања

током године

√
Реализовано
током школске
године од
стране
предметних
професора у
оквиру наставе.
Реализовано
током школске
године од
стране
професора
грађанског
васпитања.
√
(Списак у
прилогу.)

помоћници
директора,
психолози

током године

психолози

током године

Реализовано у
оквиру
предавања.

одељењске
старешине
четвртог
разреда

током године

Реализовано на
часовима
одељенског
старешине.

психолози

током године

Штрицки и
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процени сопствених способности,
интересовања, вредности и
циљева, унапређивању школског
успеха и развоју социјалних
вештина, прикупљању потребних
информација о каријерним
могућностима, доношењу одлука и
формулисању професионалних
планова.
Групно психолошко тестирање
ученика четвртог разреда и
дијагностиковање: општих
интелектуалних способности,
посебних способности,
мотивације, особина личности,
вредности, ставова, склоности и
интересовања за одређене
образовне профиле.
Обрада, интеграција резултата и
индивидуално саветовање на
основу психолошке процене.
Саветовање и рад са родитељима у
погледу каријерног развоја њихове
деце.
Прикупљање и обрада података о
резултатима уписа бивших
ученика, анализа резултата и
израда извештаја.
Анализа рада и израда извештаја о
раду тима.

Ђанићреализовано
кроз групно
тестирање и
индивидуални
саветодавни
рад.

психолози

током године

психолози

током године

психолози

током године

психолози,
одељењске
старешине

I квартал

тим

јун

По захтеву
родитеља.
Ђанић и
одељењске
старешине.
√

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:
15. 11. 2018. Економски факултет из Суботице
26. 11. 2018. ФТН Нови Сад, Одсек за сценски дизајн
27. 11. 2018. Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић из Новог Сада
4. 12. 2018.

Фармацеутски факултет из Новог Сада

23. 1. 2019.

Презентација о могућностима студирања у Индонезији – Амбасада

Републике Индонезије
7. 2. 2019.

Педагошки факултет из Сомбора

11. 3. 2019.

Биолошки факултет из Београда

19. 3. 2019.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из

Суботице
19. 3. 2019.
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Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада

2. 4. 2019.

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада

3. 4. 2019.

ПМФ Нови Сад, Одсек за географију

10. 4. 2019.

ПМФ Нови Сад, Одсек за математику и информатику

8.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање, који садржи поверљиве информације
о ученицима, саставни је део Извештаја о раду школе и налази се у школској
докуметацији.

8.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Од шк. 2018/19. године у Школи је формиран Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе. Тим се стара о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног
рада установе; прати остваривање школског програма; стара се о остваривању циљева и
стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднује резултате рада наставника; прати
и утврђује резултате рада ученика и одраслих.
Тим чине:
1. Емеше Сич - координатор
2. мр Лаура Ковач
3. Љиљана Бањанин Острогонац
4. Снежана Жужић
5. Елвира Ђураковић
Активност

Кратак опис активности

Састављање
плана рада Тима
за обезбеђивање
квалитета и
развој установе

Формирање Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе;
Формирање плана рада Тима за
обезбеђивање квалитета и развој
установе;
Финализовање плана рада Тима за
обезбеђивање квалитета и развој
установе.

Отворена
библиотека
Гимназије

На иницијативу Сање Вујачић, у
аули школе, уз подршку Тима,
постављена је Отворена
библиотека

Носиоци
активности
чланови Тима

Сања Вујачић
Лаура Ковач
Стручно веће
професора
српског језика

Време
реализације
1.10-25.10.

почетак
децембра
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„Оживљавање“
Отворене
библиотеке
Праћење
медијских
дешавања

Постављање плаката, доношење
првих
књига,
украшавање
простора
1. ТВ Суботица
2. www.subotica.com
3. You Eco televizija
4. РТВ
5. www.subotica.info
6. Телевизија „Панон“
7. Вајма.инфо
8. www.zelenaucionica.com
Сакупљање идеја Качење таблоа матурских разреда
од стране
на зид на ходницима ради бољег
стручних већа
изгледа ходника – идеја колегинице
Толнаи Естер
Постављање додатне огласне табле
за приказивање актуелног празника
или актуелног догађаја која би се
мењала из дана у дан. Свако
одељење би повремено учествовало
у украшавању огласне табле – идеја
Емеше Сич
Анализа
Састанак за награђивање
критеријума за
ученика, за избор ђака генерације
избор ђака
(разматрање услова система
генерације
вредновања и награђивања
кандидата).
Састанак водио: Александар
Славов

Сања Вујачић,
чланови Тима

јануар 2019.

Емеше Сич
Гордана
Будановић

током
школске
године

чланови Тима

током
школске
године

Присуствовали 8.4.2019.
састанку:
Емеше Сич,
Љубомир
Јотановић,
Ибоља
Николић,
Силвија
Молнар

Размотрени су сви постојећи
критеријуми за награђивање
ученика, а исти су допуњени и
новим. Нов предлог ће бити предат
Школском одбору на разматрање.
Обавештавање
➢ Прате се разни сајтови везани за Емеше Сич и
колектива о
стручна усавршавања
управа школе
разним стручним • www.zelenaucionica.com
усавршавањима • www.subotica.com
• Просветни радници на ФБ
• Сајт Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
• Сајт Образовно-креативног
центра
• Jelen és jövő pedagógusai – сајт на
ФБ-у за просветне раднике на
мађарском језику
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током
школске
године

•

Вести у вези са образовањем на
ТВ Суботица, РТВ, РТС, YuEco
Телевизији, Панон ТВ
➢ На огласној табли саопштавају
се информације добијене мејлом
или поштом.

8.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У школској 2018/19. години Педагошки колегијум је, уједно, чинио и Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва.
План Тима није урађен јер Министарство просвете, науке и технолошког развоја није
донело подзаконске акте којима се дефинишу надлежности овог тима.

8.12. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ИНТЕРНИХ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
У току школске 2018/19. године у Школи су деловали следећи интерни школски
тимови:
1. Тим за израду Извештаја о раду школе и Годишњег плана рада школе;
2. Тим за израду пројеката;
3. Тим за екскурзије;
4. Тим за ажурирање сајта;
5. Тим за промоцију и културну и јавну делатност;
6. Тим за израду Годишњег извештаја (Годишњака);
7. Тим за израду нацрта и предлога правних аката школе;
8. Тим за међународну сарадњу.
Извештаји о раду тимова налазе се у школској документацији и чине саставни део
Извештаја о раду школе.

9. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА

ПЛАНОВА

РАДА

ОРГАНА

9.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Састав Школског одбора :
1. мр Лаура Ковач, представник запослених-председник Школског одбора
2. Љиљана Бањанин Острогонац, представник запослених
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3. Немања Васиљевић, представник запослених
4. др Драган Тркља, представник родитеља
5. Хајналка Бодроги, представник родитеља
6. Милена Шолаја, представник родитеља
7. Миланка Костић, представник локалне самоуправе
8. Игор Мандић, представник локалне самоуправе
9. Лаура Шугар Доброка, представник локалне самоуправе
Представници Ђачког парламента који учествују у раду Школског одбора су:
1. Mиња Вуковић
2. Лили Торма
Представник синдиката Јасмина Патаки учествовала је у раду Школског одбора.
Школски одбор је одржао 7 седница, и то:
Седнице
Датум одржавања
I седница
21.9.2018. год.
II седница
3.12.2018. год.
III седница
22.1.2019. год.
IV седница
25.2.2019. год.
V седница
5.3.2019. год.
VI седница
14.3.2019. год.
VII седница
30.8.2019. год.
На седницама Школског одбора разматране су следеће тачке дневног реда:
Седница 1
Усвајање записника
Усвајање Извештаја о раду директора Школе
Усвајање Извештаја о раду за школску 2017/18. годину
Усвајање Годишњег плана рада за 2018/19. годину
Седница 2
Усвајање записника
Усвајање Измена и допуна Правилника о дисциплинској
и материјалној одговорности ученика Гимназије
,,Светозар Марковић“
Усвајање Измена и допуна Статута Гимназије ,,Светозар
Марковић“
Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку
заштите и безбедности ученика за време боравка у
Гимназији ,,Светозар Марковић“ и свих активности које
организује Школа
Обавештење о допуњеној документацији која је саставни
део Извештаја о раду Школе за школску 2017/18. годину
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Планирано
+
+
+
+

Реализовано
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

и Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину
Седница 3
Усвајање записника
Доношење Финансијског плана за 2019. годину
Доношење одлуке о допунама Годишњег плана рада
Гимназије „Светозар Марковић“ за школску 2018/19.
Годину и доношење одлуке о допунама Школског
програма Гимназије „Светозар Марковић“
Информације о обављеним инспекцијским надзорима
Школе
Седница 4
Усвајање записника
Усвајање Финансијског извештаја о пословању за 2018.
годину
Усвајање Извештаја о раду директора Школе
Актуелна дешавања
Седница 5
Усвајање записника
Доношење одлуке о плану надокнаде пропуштеног
образовно-васпитног рада
Седница 6
Доношење одлуке о плану надокнаде пропуштеног
образовно-васпитног рада
Седница 7
Усвајање записника
Усвајање предлога Измена и допуна Пословника о раду
Школског одбора
Разматрање извештаја и доношење плана рада Школског
одбора за школску 2019/20. год.

+
+

+
+

-

+

+

+

+

+

+

-

+
-

+
+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
Извештај о раду директора јесте засебан документ који чини саставни део Извештаја о
раду школе и налази се у школској документацији.

9.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Послове помоћника директора у школској 2018/19. години обављали су Клара
Милојевић, професор математике, и Александар Славов, професор српског језика и
књижевности.
Извештај о раду помоћника директора поднели су Клара Милојевић и Александар
Славов.
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Активност
Координација рада са
ванредним ученицима
Организација ванредних
испита

Садржај активности
Организовање консултативног рада
и испита

Распоред часова за ученика на
размени; сарадња са УГ
„Интеркултура“
Рад са наставницима почетницима
Обављање педагошкои новим наставницима у оквиру
инструктивног рада
израде педагошке документације и
извођења наставе
Календар рада, изводи из ЗОСОВ и
Обезбеђивање материјала
осталих неопходних материјала и
за родитељске састанке
информација
Дневно дежурство наставника
Организација дежурстава
унутар школске зграде и школског
наставника
дворишта у време трајања наставе
Дежурство наставника у току
Организација дежурстава израде тестова на такмичењима,
наставника на испитима и писменим испитима и матурском
такмичењима
испиту из матерњег језика и
страног језика/ математике
Организовање допунских испита за
ученике који полажу разлику
Организација допунских
испита због преласка из других
испита
средњих стручних школа или због
промене смера/ наставног језика
Организација замена за одсутне
Организација замена и
професоре и обезбеђивање
стручних замена
несметаног функционисања наставе
Координација рада са
ученицима на размени

Носилац
активности
А. Славов

А. Славов
К. Милојевић
А. Славов
К. Милојевић
А. Славов
К. Милојевић
А. Славов

К. Милојевић

К. Милојевић
А. Славов
К. Милојевић
А. Славов

Прегледање Књиге
евиденције / еДневника

К. Милојевић
А. Славов

Прегледање Матичне
књиге

К. Милојевић
А. Славов

Распоређивање одељења
по учионицама

К. Милојевић

Прекогранична сарадња
образовних институција
Сарадња са Саветом
родитеља
Учешће у планирању и
програмирању рада
школе
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Сарадња двају министарстава
просвете – Р. Србије и Р. Хрватске; К. Милојевић
Сарадња са школама у Р. Мађарској
К. Милојевић
А. Славов
К. Милојевић
А. Славов

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОБЛИКА РАДА
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
10.

10.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ

61

62

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Школске 2018/19. године на радном месту психолога школе радила су три извршиоца у
одређеном проценту до пуне норме:
1. Весна Штрицки
2. Јасна Ђанић
3. Весна Бојанић
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АКТИВНОСТИ
ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
РАДА
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
РАД СА УЧЕНИЦИМА

РАД СА РОДИТЕЉИМА
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

I

II
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РЕАЛИЗАЦИЈА
- израда плана рада школског психолога, плана тима
за каријерно вођење и саветовање, плана стручног
усавршавања
- израда годишњег извештаја о раду шк. психолога,
извештаја о раду тима за каријерно вођење и
саветовање;
- учешће у организацији и спровођењу Селфи
истраживања
- консултације са одељењским старешинама у вези
са ученицима са проблемима у понашању
- професионална оријентација: групно тестирање и
индивидуално саветовање ученика четвртог разреда;
- индивидуално саветовање ученика са емотивним и
породичним проблемима, као и тешкоћама у учењу,
прилагођавању и понашању;
- консултације са матурантима у вези са израдом
матурских радова;
- припреме за пријемни испит из психологије;
- представљање предмета на Отвореним вратима уз
учешће ученика другог разреда
- саветодавни рад са родитељима ученика
(професионално усмеравање, проблеми у понашању)
- стручно усавршавање: обука за Селфи
истраживање, усавршавање унутар стручног већа
- учешће у раду Наставничког већа, тима за
каријерно вођење и саветовање, стручног већа;
- вођење евиденције о раду
Весна Штрицки, психолог школе

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
- припрема годишњег програма рада и месечних планова сопственог рада и
праћење реализације истог;
- учествовање у припреми годишњег плана Тима за заштиту од
септембар
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
- учешће у изради годишњег плана Тима за каријерно вођење и
саветовање;
током
- по потреби, учешће у изради индивидуалног образовног плана за
године
ученике са посебним потребама;
- планирање сопственог стручног усавршавања
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
- континуирано праћење постигнућа ученика и подстицање
напредовања њиховог развоја и учења;
током
- прикупљање, обрада и анализа података о ученицима који су се
године
уписали на факултет и израда презентације;
- израдa извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
јун

злостављања и занемаривања;
- израда годишњег извештаја о реализацији плана и програма школског
психолога
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
- упознавање са одељењским старешинама и специфичностима разреда;
- кроз инвидуално саветовање, упознавање наставника са психолошким
принципима успешног процеса учења, групне динамике, социјалне
интеракције, природом мотивације за учење, стиловима и облицима
учења, стратегијама учења и мотивисања за учење итд;
- по потреби, пружање помоћи одељењским старешинама у планирању
и реализацији часова одељењских старешина приликом којих обрађују
теме везане за учење;
- сарадња са одељењским старешинама и наставницима, и прикупљање
података о ученицима ради праћења развоја и напредовања ученика;
- кроз консултације, оснаживање наставника за рад са ученицима
изузетних способности кроз упознавање са карактеристикама тих
ученика и предлагање поступака који доприносе њиховом даљем
развоју;
- оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и
склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере
ученика;
- пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је
утврђен психолошки узрок неуспеха као и појава неадаптивних облика
понашања и предлагање мера за њихово превазилажење;
- пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно
старатељима приликом пријема родитеља или родитељских састанака
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
- праћење процеса адаптације ученика првака и пружање подршке
онима који показују тешкоће у адаптацији;
- идентификовање ученика којима је потребна подршка у процесу
васпитања и образовања и помоћ у осмишљавању и праћењу
реализације индивидуализованог приступа у раду са њима;
- саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавања, проблеме понашања;
- предавање ученицима одељења првог разреда о ефикасним методама
учења и техникама активног учења;
- професионална оријентација: психолошко испитивање ученика 4.
разреда;
- подршка развоју професионалне каријере ученика; професионалним
информисањем и саветовањем (на основу процењених способности,
интересовања, особина личности, мотивације ученика);
- обрада различитих тема у оквиру разреда у складу са потребама
ученика;
- пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском
животу;
- по потреби, учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који
врше повреду правила понашања у школи, или неоправдано изостану
са наставе;

током
године

током
године
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координисање рада Ђачког парламента и помоћ око израде њиховог
годишњег плана рада
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
- вођење индивидуалних разговора и саветодавни рад са родитељима
талентоване деце и деце која имају потешкоће у развоју, учењу или
понашању;
- саветодавни рад и усмеравање родитеља, чија деца врше повреду
правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни
рад;
- оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају
карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне
способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу
различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог општег и
професионалног развоја
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
- сарадња са психологом и педагогом;
- учествовање на колегијуму;
- сарадња након дисциплинског прекршаја ученика;
- по потреби, учешће у раду дисциплинске комисије
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
- учествовање у раду Наставничког и одељењских већа, педагошког
колегијума;
- учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
- учешће у раду Тима за инклузију;
- учешће у раду Тима за каријерно вођење и саветовање
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
- сарадња са другим школама, Домом здравља, Саветовалиштем за
младе, Дневном болницом, Центром за социјални рад и др.
- сарадња са психолозима који раде у другим установама,
организацијама, удружењима од значаја;
- по потреби, сарадња са невладиним организацијама
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД
И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- вођење дневника рада психолога;
- вођење психолошког досијеа ученика;
- вођење евиденције о психолошким тестирањима ученика;
- вођење евиденције о посети часовима;
- вођење евиденције о насилним ситуацијама на 2 и 3 нивоу;
- припремање плана сопственог стручног усавршавања и
професионалног развоја;
- присуство на активу педагога и психолога средњих школа;
- праћење савремене стручне литературе
-

V

VI

VII

VIII

IX

током
године

током
године

током
године

током
године

током
године

Јасна Ђанић, психолог школе
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1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
- Израда плана рада психолога за школску годину, као и личног плана усавршавања.
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада
- Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у развоју и
учењу;
- Израда Извештаја рада психолога.
3. Рад са наставницима
- Континуиран рад са наставницима у току школске године, пружање подршке у раду
са ученицима који показују проблеме у учењу или понашању, помоћ око одређивања
друштвено-корисног рада и праћења реализације.
4. Рад са ученицима
- Континуиран саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у
учењу,

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања,

проблеме понашања и појачан васпитни рад са ученицима који врше повреду правила
понашања у школи.
5. Рад са родитељима/старатељима
- По потреби, пружање саветодавног рада родитељима и оснаживање у развоју
родитељских компетенција.
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
- Сарадња са директором, помоћником директора, другим психолозима и педагогом
установе у току године.
7. Рад у стручним органима и тимовима
- Учествовање на седницама Наставничког већа;
- Присуствовање седницама одељењских већа;
- Сарадња са Тимом за инклузивно образовање;
-Сарадња са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;
- Присуствовање колегијумима и састанцима Педагошког колегијума.
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
- Сарадња са стручним активом психолога
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-Сарадња са Заводом за јавно здравље, Вишим тужилаштвом и ПУ Суботица на
едукацији ученика, наставника и родитеља на тему Превенције злоупотребе ПАС
(одржано више предавања за родитеље и ученике и за наставнике на Наставничком
већу).
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
- Вођење дневника рада, досијеа ученика, месечних планова рада;
- Вођење приправничког стажа и припрема за полагање стручног испита;
- Континуирано праћење и преглед дневника рада;
- Сарадња у изради обрасца за евидентирање и праћење друштвено-корисног рада и
изјаве сагласности за родитеље;
- Присуствовање предавању: Превенција наркоманије у организацији и сарадњи
Министарстава просвете, здравља, правде и социјалне заштите;
- Присуствовање предавању Поступање професионалаца/ки у раду са женама из
маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава специфичних
облика насиља;
- Присуствовање акредитованим семинарима:
„Са стресом је лако, ако знаш како“
„Водич за препознавање и управљање емоцијама“
„Сарадња васпитно-образовне установе у превенцији вршњачког насиља“
„Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика“
- Активности су усклађене са 12-часовном радном недељом (30% од пуне норме)
Весна Бојанић, психолог школе

10.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Школске 2018/19. године на месту школског библиотекара радило је пет извршилаца:
1.

Невенка Чудић (75% норме)

2.

Нели Сечењи (30% норме)

3.

Биљана Мишковић (20% норме)

4.

Елизабета Бакош (5% норме)

5.

Богдановић Богдан (20% норме)

Сваки ученик наше школе истовремено је и члан библиотеке. У првим данима
септембра, имена ученика се евидентирају и формира се ђачка картотека.
Библиотеку посети просечно петнаестак ученика дневно, узимајући и враћајући књиге.
И остали радници и професори редовно користе библиотеку.
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Често се јављају потешкоће у враћању позајмљених књига које ученици, неретко,
враћају после 2-3 или неколико месеци, и поред сталних подсећања од стране
одељењских старешина или предметних наставника. Због тога се књиге често враћају
оштећене, на овај или онај начин. Крајња последица оваквог понашања је губљење
књига. Изгубљене књиге ученици треба да надокнаде тако да купе нову књигу. Важна
одлука Наставничког већа везана за очување књижног фонда је да се сведочанства не
издају ученицима уколико не измире своје обавезе у вези са позајмљеним књигама.
Има, наравно, и оних другачијих ђака, вредних и одговорних. Постоје и прави
заљубљеници у писану реч, који пронађу за свој књижевни укус и књигу мимо оних
прописаних наставним програмима.
Библиотека има преко 20 000 наслова. Књиге су на српском, мађарском и хрватском
језику, али постоји и одређени фонд на енглеском, немачком, француском,
италијанском, шпанском језику. Највише се користи школска лектира, па стручна
литература.
Књижни фонд се обнавља и допуњује најчешће преко фондација. Генерално гледајући,
библиотека је добро снабдевена, али треба обновити стручну литературу.
Недовољност постојећих наслова осећа се у вези са радом одређених секција, а за
потребе такмичења или припремање пригодних културних манифестација, као и
приликом израде матурских радова.
Рад у библиотеци се одвија уз сталну сарадњу и консултације са предметним
професорима, како то потребе захтевају.
Библиотека излази у сусрет ученицима и наставницима расположивим библиотечким
фондом приликом сваке припреме културних манифестација (секције, нарочито
рецитаторска, Дан Светог Саве, Дан школе и остале). Нажалост, потребе за одређеним
насловима за реализацију тих програма, превазилазе могућности библиотеке.
Књижни фонд би требало освежити делима савремених писаца, пре свега новим
поетским антологијама, као и најновијим издањима из области језика, за успешнији рад
у ваннаставним активностима.
Библиотекари
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11.

11.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ђачки парламент школске 2018/19. године конституисан је 31. октобра, када су
потврђени мандати свих чланова (72 члана). Седници су присуствовали Веселин Јевтић,
директор школе и Јасна Ђанић, школски психолог и координатор Ђачког парламента .
Сазвана је 1 седница Ђачког парламента.
Седница
I Седница

Датум
одржавања
31.10.2018.

Присутни ученици су упознати са делокругом рада Ђачког парламента. Изабрани су
председник и заменици председника Ђачког парламента. На одржаној седници су
такође изабрани представници Ђачког парламента у Школском одбору.
Ђачки парламент у протеклој школској години није предложио нити спровео ниједну
самосталну акцију.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА

12.

12.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења (укупно
36 чланова). Он предлаже:
•

представнике родитеља ученика у орган управљања;

•

представнике родитеља у тимове Школе;

•

предлаже мере за осигурање и унапређење квалитета образовно-васпитног рада;

•

усваја Пословник о раду Савета родитеља;

•

разматра и друга питања утврђена Законом и Статутом.

Седнице Савета родитеља одржаване су по потреби. У току школске 2018/19. године
одржане су четири седнице.
ПРВА СЕДНИЦА
-

конституисање новог Савета родитеља (верификације мандата, избор
председника и заменика председника Савета родитеља);
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-

упознавање са Извештајем о раду школе за 2017/18. годину;

-

упознавање са Годишњим планом рада за школску 2018/19. годину;

-

упознавање са Извештајем о упису ученика у први разред школске 2018/19.
године;

-

доношење Одлуке о донацији родитеља за унапређење услова рада ученика у
Школи и разматрање Извештаја о утрошку прикупљених донација од
родитеља у школској 2017/18. години;

-

упознавање са планом и програмом екскурзија и одређивање висине
надокнаде за наставнике који воде ученике на екскурзију;

-

избор родитеља у тимове Школе и три члана родитеља за састав комисије за
јавну набавку за извођење екскурзије;

-

избор осигуравајуће куће за осигурање ученика.

ДРУГА СЕДНИЦА
-

разматрање извештаја о реализованим екскурзијама;

-

разматрање предлога Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика за време боравка у Гимназији ,,Светозар Марковић“ и
свих активности које организује Школа;

-

информације о уплати донације родитеља за унапређивање услова рада у
Школи.

ТРЕЋА СЕДНИЦА
-

план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада;

-

извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта школске
2018/19.године.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА
-

план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада.
Бранка Бешлић,
председник Савета родитеља
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13.

ИЗВЕШТАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ПОСЕБНИХ

ПРОГРАМА

ИЗ

13.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 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.
Извештај о реализацији екскурзије првог разреда школске 2018/19. године
Ученици 1.1, 1.2, 1.а, 1.б, 1.ц, 1.д и 1.ИТ одељења су 1. јуна 2019. године у организацији
туристичке агенције „Proffis“ боравили на једнодневној екскурзији. По плану
екскурзије обишли смо Нови Сад, уже градско подручје и Музеј Војводине. Потом смо
отишли за Сремске Карловце где смо обишли Ризницу Сремске епархије, били у посети
Карловачкој гимназији, обишли Музеј куглофа, Музеј пчеларства и попели се на
видиковац.
Због лошег времена, није реализован одлазак на Петроварадинску тврђаву.
Пратиоци ученика су биле разредне старешине: Биљана Тајков, Биљана Танасић, Сања
Вујачић, Силвија Молнар, Љиљана Филиповић, Душан Павловић и Зоран Нагел.
Извештај припремио
Зоран Нагел
Извештај о реализацији стручне посете првог, другог и трећег разреда одељења
која наставу похађају на мађарском језику, школске 2018/19. године
Захваљујући организацији Ракоци (Rákóczi Sövetség), која је финансирала трошкове
превоза, група ученика и професора Гимназије је 15. јуна кренула у посету братској
Гимназији „Свети Стефан” (Szent István Gimnázium) у Калочи, Мађарска. На пут је
кренуо 51 ученик првог, другог и трећег разреда и 4 професора (Отилија Реб, Емеше
Сич, Ендре Јо и Андор Анђал). У Кишкерешу су посетили родну кућу Шандора
Петефија. У Калочи су обишли братску школу, панорамски разгледали град и посетили
музеј.
Извештај припремили
Отилија Реб, Емеше Сич, Ендре Јо и Андор Анђал
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Извештај о реализацији екскурзије трећег разреда школске 2018/19. године
На четвородневну екскурзију у Беч путовало се у периоду од 7. до 10. октобра 2018.
Екскурзију је организовала и реализовала туристичка агенција „Фантаст“ из Новог
Сада, претходно одабрана на тендеру од стране Савета родитеља. Професори-пратиоци
били су: Андријана Недељковић, Тања Мијатов, Андор Анђал, Љиљана Бањанин
Острогонац (вођа пута), Сања Бајић, Љиљана Крнајски Беловљев, Лаура Ковач и Јелена
Пиуковић. Ишло је укупно 137 ученика, са два спратна аутобуса, двоје водича, четири
возача, уз пратњу једног лекара (др Сара Хампелић).
Иако је према сатници програма полазак требало да буде у 5 ујутро, на пут се кренуло
око 5.30 због кашњења саобраћајне полиције. Повратак је био око 23.00 последњег
дана. И у одласку и у повратку задржавање на граници није било дуже од 45 минута.
Смештај је био у хотелу „Cryston“ (три звездице) на бази полупансиона (смештај и
шведски сто за доручак), а вечера организована у градским националним ресторанима.
Посетили смо и обишли:
•

Панорамски

–

Парламент,

Ратхаус,

Бургтеатер,

Хофбург,

Грабен,

Стефансдом
•

Оперу (улазак)

•

Музеје – Природњачки, Технички и Музеј историје уметности (улазак);

•

Дворац Белведере (улазак);

•

Дворац Шенбрун (улазак);

•

Грађевину Хундертвасер;

•

Забавни парк Пратер;

•

Тржне центре Пандорф и Шопинг сити Сид;

•

Мариахилфенштрасе;

•

Ноћни клуб/дискотеку

Предвиђен програм путовања у потпуности је реализован, уз мале корекције сатнице и
датума.
Извештај припремила
Љиљана Бањанин Острогонац
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Извештај о реализацији екскурзије четвртог разреда школске 2018/19. године
У организацији агенције „Фантаст“ из Новог Сада 154 ученика из одељења 4.а, 4.б, 4.ц,
4.д, 4.е, 4.1, 4.2 и 4.3 одељења је путовало на матурску екскурзију у Праг, Дрезден и
Братиславу у трајању од 4 дана (7. 10. 2018 - 10.10.2018). Професори пратиоци били су:
Немања Васиљевић, Радомир Матић, Ибоља Николић, Жељко Вујановић, Оливера
Скендеровић, Зора Поткоњак, Бојана Ђоројевић, Мате Ађански и Александар Славов.
Након провере саобраћајне полиције, на пут се кренуло испред школе у 5.15, преко
граничног прелаза Келебија и Мађарске се путовало до Брна (Обилазак катедрале Св.
Апостола Петра и Павла, главног градског трга, старе градске куће, Капуцинерског
манастира), па даље до Прага и хотела „Јуно“.
Други дан је протекао у обиласку Прага, тј. Храдчана и краљевског дворца, катедрале
Св. Вита, Златне улице, преко Карловог моста до Рудолфинума, јеврејске четврти и
старонове синагоге. После слободног времена у време ручка, обишли смо још
Старомесне намјести, Градску кућу, Тинову цркву, Вацлавске намјести. После вечере
се ишло у вожњу бродом по Влтави.
Трећи дан, имали смо целодневни излет у Дрезден и обилазак: Палате Цвингер, опере
Земпер, Богородичне цркве, Дворске цркве, Августовог моста... После слободног
времена, повратак за Праг. После вечере се ишло у посету пивници „Швејк“, па на
ноћење. Последњи дан по напуштању хотела и подизања депозита, организована је
посета Конопишту (Замак Франца Фердинанда) на путу до Братиславе уз обилазак ужег
градског језгра и наставак путовања до Суботице. Путовање се завршило у 1 час после
поноћи по доласку испред гимназије без икаквих проблема.
Припреме које су претходиле извођењу ексукрзије су урађене у складу са Правилником
о

извођењу

екскурзије.

Здравствено

стање

ученика

је

било

у

потпуности

задовољавајуће, те није било потребе за интервенцијом лекара. Организатор путовања,
агенција „Фантаст“ из Новог Сада, реализовала је садржај екскурзије према
предвиђеном плану и програму. Аутобуси високе туристичке класе су испуњавали све
техничке услове. Стручни водичи су изузетно професионално и систематизовано
водили ученике све време путовања. Смештај у хотелу „Јуно“ у Прагу и исхрана су
били изузетно добри. Екскурзија је реализована у предвиђеном времену. У потпуности
су реализовани постављени циљеви и задаци, па се екскурзија оцењује веома
успешном.

Извештај припремио
Немања Васиљевић
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13.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА РОДИТЕЉИМА
Као и претходних година, и школске 2018/19. године школа је имала успешну сарадњу
са родитељима. Највише је та сарадња остварена кроз рад Савета родитеља, али и кроз
индивидуалне и/или заједничке пријеме родитеља, родитељске састанке (на почетку
школске године и пред полазак на екскурзије), као и кроз рад стручних сарадника са
родитељима.
Надамо се да ће се успешна сарадња родитеља и запослених у школи наставити и
наредних година.

13.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
Школа је у току школске 2018/19. године сарађивала са локалном заједницом,
факултетима Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Београду, УГ
„Интеркултура“ Србија, Савезом бораца НОР, Друштвом српско-руског пријатељства,
СЦК „Свети Сава“, Колом српских сестара, Градском библиотеком, Народним
позориштем, Фондацијом „Данило Киш“, локалним медијима и др.
Сваке школске године број сарадника и партнера, представника друштвене средине,
постаје све већи, а заједничке активности и пројекти добар су показатељ пријатељских
и партнерских односа, као и отворености школе ка заједници.

14.

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, помоћници директора, стручни органи и стручни сарадници трудили
су се да континуирано прате реализацију активности предвиђених Годишњим планом
рада школе за школску 2018/19. годину. Извештај о раду школе представља резултат
заједничког рада свих субјеката укључених у рад школе.
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