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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 2019/20. године Гимназија је радила по програмима наставе и учења
природно-математичког и друштвено-језичког смера у сва четири разреда на српском
језику. По програму наставе и учења за ученике са посебним способностима за
рачунарство и информатику настава се изводила у по једном одељењу првог и другог
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 трећем 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 854, похађали су наставу у 37 одељења, у две смене
(са кварталном променом).
Први разред похађало је 229 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 похађао је 221 ученик 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.
Трећи разред похађао је 221 ученик 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

5

друштвено-језичког смера на мађарском језику, и 1 одељење општег смера на
хрватском језику.
Четврти разред похађало је 183 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.

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
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и као споменик културе је под заштитом државе. Саграђена је 1900. године, баш за
потребе гимназије.
Укупна учионичка површина је 1.557,06 м2. Површина за комуникацију (ходници,
санитарни чворови и сл.) износи 2.174,12 м2. Површина фискултурне сале је 618,14 м2,
тако да је укупна површина затвореног простора 4.349, 72 м2. Школско двориште је
површине 3.773 м2, а од тога спортски терени заузимају 555,66 м2, а травната површина
3.218 м2.
Део таванског простора, који је адаптиран у два кабинета 2007. године, потпуно је
опремљен и у функцији је као кабинет за извођење наставе ликовне културе, а други
кабинет функционише као информатички кабинет.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

рачунар
лаптоп
ДВД плејер
пројектор
интерактивна табла
таблет
телевизор
штампач
скенер
мултифункционални уређај
фотокопир апарат

67
41
2
38
1
5
4
16
4
5
4

у функцији 62
у функцији 41
у функцији 2
у функцији 32
није у функцији
у функцији 5
у функцији 4
у функцији 16
у функцији 4
у функцији 5
у функцији 4
7

12.
13.
14.
15.
16.
17.

касетофон
графоскоп
музички стуб/ мини-линија
школски разглас
факс апарат
видео надзор

10
8
2
1
1
1

у функцији 10
у функцији 8
у функцији 1
у функцији 1
у функцији 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

3.3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА

Годишњим планом рада за школску 2019/20. годину било је предвиђено да се:
1. Набави уџбеничка и стручна литература. Купљена је стручна литература чиме је
обогаћен библиотечки фонд.
2. Набавка рачунара и друге техничке опреме.
Поред ових, Планом предвиђених активности, у току школске 2019/20. године
извршени су и други послови у циљу унапређења материјално-техничких услова рада
школе:
-

Интерактивна табла са пројектором 1 комад (кабинет 18) – на основу Решења
број 128-451-26/2020-01 од 23.1.2020. добијена средства од Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе и националне мањине (добављач
Миленију системи доо Београд – јавна набавка, запримљено 14.5.2020., износ
99.679,68 дин );

-

Рачунари – 5 комада; донација Фондације Ротари клуба из Сегедина;

-

Интерактиван табла – 1 комад, пројектор – 1 комад, лаптоп – 1 комад , бела
табла – 1 комад (све учионица 21); на основу уговора о послузи од 5 година
добијено од Мађарског националног савета (Марта Петкович);
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-

Таблет – 6 комада; добијено на привремено коришћење од Храватског
националног вијећа (Јелена Пиуковић);

-

Намештај за ИТ одељење (10 школских клупа, 20+1 столица, 1 катедра),
17.8.2020. у износу 91.884,00 дин, набавка из средстава добијених од града у
овиру финансијског плана у оквиру апропријације за набавку опреме и учила.

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
4.1.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

На остваривању Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину било је ангажовано
укупно 91,88 извршилаца, односно 100 запослених.
Квалификациона структура свих кадрова у школи са бројем извршилаца дата је у
табели:
Опис - извршилац
Директор школе
Помоћник директора
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
1
1

ОШ

Степен стручне спреме
НК
III
IV
VI

VII
1
1

2
69.58
1.50

0.33

1.45

1
1
67.80
1.50
1

0.75
1

4.50

0.75
1
1
11.30
91.88

1
11.30
11.30

1

2.83

1.45

75.29

Преглед наставног кадра ангажованог школске 2019/20. 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 ПЛАНА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

4.2.1. Реализација плана стручног усавршавања у установи
У току школске 2019/20. године наставници су се усавршавали, углавном, на седницама
Наставничког већа и састанцима стручних већа, као што је и било планирано
Годишњим планом рада школе, али и путем акредитованих и неакредитованих
вебинара у току ванредног стања (од 15. марта 2020. године).
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
Андраши

Предмет који

Назив акредитованог/ неакредитованог облика

предаје

усавршавања

Физика

Мелинда

Летња академија - едукација просветних радника
на мађарском наставном језику

Бајић

Српски језик и

Ми и они други

Сања

књижевност

Развој саморегулисаног учења кроз наставу

Језик, медији и

српског језика

култура
Бајус
Анико

Немачки језик

Активно оријентисана настава - методе и технике
учења
Fortbildung für PASCH-Lehrkräfte
"Prüfungsvorbereitung für Fit in Deutsch A2 an
Grundschulen"
IV преводилачки камп "Senteleki - Leskovac"
Презентација уџбеника издавачке куће ДАТА
СТАТУС
Fortbildung für PASCH-Lehrkräfte "Förderung der
Sprachfähigkeit"
FORTBILDUNGEN IN DEUTSCHLAND A2-1-
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MDS METHODIK / DIDAKTIK FÜR DEN
UNTERRICHT MIT JUGENDLICHEN (AB B2)
Бањанин

Енлески језик

ОКЦ конференција Онлајн дидактика

Барашић

Физичко

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Александар

васпитање

Хуба

Здравље и спорт

Баричевић

Хрватски језик и

Обука за израду задатака за Државну матуру за

Иван

књижевност

наставу на језицима националних мањина - група

Острогонац
Љиљана

за хрватски језик
Богдановић

Географија

Богдан

Грађанско

Примена пројектне наставе у дигитално доба

васпитање
Примењене науке
Бојанић

психолог школе

Весна

Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења
Искористи час
Употреба мобилних телефона за побољшање
квалитета наставе и учења: Паметни телефони као
наставно средство 21. века
Интегративна дечија психотерапија

Будановић

Енглески језик

Гордана

Мобилни телефон у настави
Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба
Настава енглеског језика заснована на
интердисциплинарном приступу
ОКЦ Конференција Онлајн дидактика
Дигитални часови: бесплатни алати и платформе

Вујановић

Ликовна култура

Жељко

Уметност и дизајн

Вујачић

Српски језик и

Сања

књижевност

Активно учење 1

Пројектна настава у дигитално доба
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Језик, медији и
култура
Вукомановић

Рачунарство и

Обука за реализацију наставе оријентисане ка

Александра

информатика

исходима учења
Настава на даљину

Гаврилов

Српски језик и

Развој дигиталних компетенција

Болић

књижевност

Ми и они други

Борјана

Српски као

Републички зимски семинар

нематерњи језик
Језик, медији и
култура
Гајић

Историја

Активно учење/1 основни ниво

Богдан

Појединац, група,

Настава модерне историје југоисточне Европе

друштво
Грађанско
васпитање
Годањи

Математика

Силвија

Клет вебинари: дигитални часови, бесплатни алати
и платформе; презентација уџбеника математике
за први и други разред средње школе

Дулић

Математика

Јасмина

Могућност примене пројектне наставе у дигитално
доба
Вебинари у организацији "Група Клет Србија"
(Презентација нових уџбеника математике за
средњу школу; Дигитални часови: бесплатни алати
и платформе уз корисне савете за њихово
коришћење)

Ђанић

Психологија

Јасна

Грађанско
васпитање
Језик, медији и
култура
Појединац, група,
друштво
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Активно учење

Ђоројевић

Српски језик и

Републички зимски семинар

Бојана

књижевност

Могућности примене пројектне наставе у

Српски као

дигитално доба

нематерњи језик

Онлајн дидактика
Селфи 2019-2020

Жужић

Програмирање 1

Програмирање 2

Снежана

Програмирање 2

Дигитални часови: бесплатни алати и платформе
Савладајте вештине израде динамичких
презентација и задатака уз Prezi i Learning Apps
Примена алата Google Classroom у реализацији
часова и тестирању ученика
Примена алата Google Forms, Kahoot!, Quizizz у
реализацији часова и тестирању
Похвалите и критикујте конструктивно

Загорац

Биологија

Снежана

Зоо-еко радионица
Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба
Развој дигиталних компетенција - основни ниво
Презентација уџбеника биологије за први и други
разред гимназије
Примена бесплатних дигиталних алата у
реализацији часова и електронског тестирања
ученика
Упознавање са радом у апликацији Microsoft
Teams

Зечевић

Италијански језик

Могућности примене пројектне наставе у

Јелена

Латински језик

дигитално доба

Католички

Планирање и израда уџбеника за Католички

вјеронаук

вјеронаук

Физика

Могућности примене пројектне наставе у

Јамбор
Јулијана

дигитално доба

Јо

Рачунарство и

Програм обуке за наставнике информатике у ит

Ендре

информатика

одељењима гимназије – модул оперативни системи
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Рачунарски

Програм обуке за наставнике информатике у ит

системи

одељењима гимназије – модул програмирање 1

Оперативни

Програм обуке за наставнике информатике у ит

системи

одељењима гимназије – модул примена рачунара 2

Јотановић

Физичко

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Љубомир

васпитање

Ковач

Српски језик и

Активно учење/ настава 1: основни ниво

Лаура

књижевност

Ми и они други

Српски као

Републички зимски семинар

нематерњи језик

Могућности примене пројектне наставе у

Језик, медији и

дигитално доба

култура

Онлајн дидактика

Физика

Како мотивисати ученике 21. века?

Крнајски
Беловљев

Могућности примене пројектне наставе у

Љиљана

дигитално доба

Лаковић

Француски језик

Обука за реализацију нових програма наставе

Адела

Латински језик

оријентисане ка исходима учења

Лалић

Латински

Магија у рукама наставника

Анита

језик

Мандарић

Музичка култура

Немања
Мијатов

Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба

Физика

Тања

Активно учење, настава 1; основни ниво
Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба

Мирков

Рачунарство и

Обука за реализацију наставе оријентисане ка

Сандра

информатика

исходима уцења

Млађан

Хемија

Оцењивање у функцији развоја и учења

Илић

Индивидуални развојни план

Данијела
Молнар

Биологија

Вебинар о бесплатним алатима

Виг

Представљање новог уџбеника из биологије за

Хермина

други разред гимназије

Молнар
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Немачки језик

Активно учење/настава 1: основни ниво

Силвија

Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба

Мора

Мађарски језик и

Летња академија - едукација просветних радника

Регина

књижевност

на мађарском наставном језику
Обука наставника за примену општих стандарда
постигнућа за крај средњег образовања за предмет
матерњи језик
Обука за реализацију нових програма наставе
оријентисане ка исходима учења
Развој лингвистичких компетенција наставника
који наставу изводе на мађарском језику
Индивидуални образовни план
Комплексна нега талената

Мормер

Српски језик и

Могућности примене пројектне наставе у

Сања

књижевност

дигитално доба

Српски као
нематерњи језик
Језик, медији и
култура
Нагел

Географија

Активно учење 1, основни ниво

Зоран

Примењене науке

Достигнућа младих у Србији

Грађанско

Планирање и израда уџбеника

васпитање

Стручни скуп одгојитеља, учитеља разредне
наставе, учитеља и наставника предметне наставе
на хрватском језику у Војводини

Нађ

Физичко и

Чаба

здравствено

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

васпитање
Недељковић

Физичко и

Андријана

здравствено

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

васпитање
Здравље и спорт
Павловић

Историја

Развој дигиталних компетенција
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Душан

Појединац, група,
друштво

Павловић

Биологија

Милена

Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба
Презентација уџбеника биологије за први и други
разред средње школе

Павлуковић

Физика

Алан

Могућност примене пројектне наставе у дигитално
доба

Петкович

Географија

Писање новог плана и програма наставе и учења

Марта

Примењене науке

из матерњег језика за националне мањине

Пиуковић

Математика

вебинар у организацији Група Клет Србија

Јелена

Дискретна
математика

Плетикосић

Рачунарство и

Програм обуке наставника Рачунарства и

Балаж

информатика

информатике за 2. разред средње школе за
програмски језик Python

Ристић

Ликовна култура

Могућности примене пројектне наставе у

Силвија

Уметност и дизајн дигитално доба
Индивидуални образовни план

Симић

Географија

Милијана

Успешно управљање одељењем - принципи и
примери добре праксе
Тимски рад и сарадња наставника у функцији
осигурања квалитета рада установе

Сич Емеше

Математика

Летња Академија - едукација просветних радника
на мађарском наставном језику
Презентација уџбеника математике за први и
други разред средње школе
Дигитални часови: бесплатни алати и платформе
Обука запослених у образовању за примену
образовних стандарда и самовредновање рада
установа у основном и средњем образовању
ОКЦ вебинар - гугл учионица
Брзи курс коришћења паметне табле приликом
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снимања ТВ лекција
Славов

Српски језик и

Наставник - креатор свог онлајн окружења

Александар

књижевност

Стреларац

Српски као

Програм обуке наставника за реализацију наставе

Јелена

нематерњи језик

оријентисане ка исходима учења

Тајков

Рачунарство и

Активна школа

Биљана

информатика

Вебинари групе Клет

Танасић

Физика

Семинар о примени видео технике у настави

Географија

Интернет технологије у служби наставе

Биљана
Тешић
Адриана

Могућност примене пројектне наставе у дигитално
доба
Учимо креативно, градимо партнерства:
квалитетнији рад с ученицима и њиховим
родитељима
Презентација, анализа и дискусија уџбеника из
географије за 7. разред

Филиповић

Немачки језик

Љиљана

Kleine Schritte große Wirkung mit dem Lehrwerk
Schritte International Neu

Хајду

Мађарски језик и

Летња академија - едукација просветних радника

Агнеш

књижевност

на мађарском наставном језику

Језик, медији и
култура
Хампелић

Енглески језик

Соња

Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба
Онлајн дидактика

Хереди

школски

Програм обуке наставника за реализацију наставе

Карољ

библиотекар

оријентисане ка исходима учења
Могућности примене пројекте наставе у дигитално
доба

Црнковић
Мирјана

Филозофија

Обука наставника за примену општих стандарда
постигнућа за крај средњег образовања за предмет
матерњи језик и књижевност
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Прегледање тестова из матерњег језика на крају
основношколског образовања
Стручни скуп васпитача, учитеља разредне
наставе и наставника предметне наставе на
хрватском језику у Војводини
Унапређење квалитете образовања увођењем
испита на крају средњег образовања
Чавић

Хемија

Могућности примене пројектне наставе у

Диана

дигитално доба

Чегар

Филозофија

Борис

Активно учење
Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба
Онлајн курсеви Стенфордског универзитета: Увод
у логику, Увод у математичко мишљење,
Специјална теорија релативитета - разумевање
Ајнштајна
Серен Кјеркегор - Субјективност, иронија и криза
модерности

4.2.3. Реализација плана стручног усавршавања директора
Извештај о реализацији плана стручног усавршавања директора саставни је део
Извештаја о раду директора за школску 2019/20. годину и чини саставни део Годишњег
извештаја о раду школе за школску 2019/20. 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).
ЗА НАСТАВНИКЕ
1.
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Часови

редовне

наставе,

допунски,

додатни,

друштвено-корисни рад, час одељењског старешине

припремни,

факултативни,

2. Припрема
Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење стручним већем,
3. кабинетом, испити, припрема ученика за такмичење, менторски рад, рад у
комисијама, дежурство, рад у пројекту МПНТР
4. Рад у стручном, одељењском и Наставничком већу
ДИРЕКТОР
5. Организациони, педагошки и стручни рад
6. Представљање Школе у спољњој средини
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
7. Инструктивно-педагошки рад
8. Помоћ директору у организационим пословима
9. Израда планова и извештаја
10. Преглед педагошке документације
11. Статистички извештаји
12. Присуство седницама
13. Израда општих аката
14. Обилазак часова
15. Контакти са родитељима и странкама
ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
16.

Рад са ученицима, сарадња са наставницима, сарадња са родитељима и
аналитичко-истраживачки рад

17. Припреме
18. Евиденција
19. Учешће у раду стручних органа
20. Стручно усавршавање
БИБЛИОТЕКАР
21. Рад са ученицима, сарадња са наставницима и аналитичко истраживачки рад
22. Припреме
23. Евиденција
24. Сарадња са родитељима
25. Стручно усавршавање
26. Други послови
19

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.

6.2.

I смена

II смена

(пре подне)

(после подне)

1.час

7:30 – 8:15

1.час 13:30 – 14:15

2.час

8:20 – 9:05

2.час 14:20 – 15:05

3.час

9:20 – 10:05

3.час 15:20 – 16:05

4.час 10:10 – 10:55

4.час 16:10 – 16:55

5.час 11:05 – 11:50

5.час 17:05 – 17:50

6.час 11:55 – 12:40

6.час 17:55 – 18:40

7.час 12:45 – 13:25

7.час 18:45 – 19:25

РАСПОРЕД СМЕНА

У првом и трећем кварталу школске 2019/20. 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.

6.3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

Календар образовно-васпитног рада школе утврђен је према Правилнику о школском
календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску
2019/20. годину.
Обавезни облици образовно-васпитног рада остварени су:
- у I, II и III разреду у 37 петодневних радних недеља, односно 185 наставних дана;
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- у IV разреду у 33 петодневне наставне недеље, односно 165 наставних дана.
Прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршило се у
понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту је био 81 наставни дан.
Прво полугодиште је организовано у два квартала. Први квартал почео је у понедељак,
2. септембра, а завршио се у петак, 25. октобра. Други квартал почео је у понедељак,
28. октобра, а завршио се када и прво полугодиште.
Друго полугодиште почело је у среду, 15. јануара и завршило се у петак, 19. јуна 2020.
године и имало је 104 наставна дана, за ученике првог, другог и трећег разреда. За
ученике четвртог разреда друго полугодиште се завршило у петак, 22. маја 2020.
године, и имало је 84 наставна дана. Трећи квартал почео је у среду, 15. јануара 2020.
године, а завршио се у петак, 27. марта. Четврти квартал почео је у понедељак, 30.
марта, а завршио се када и друго полугодиште.
Одлуком Владе Републике Србије, 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 21. фебруара
2020. године. Уз сагласност Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице, настава је надокнађена у периоду од 3.
до 7. марта дуплирањем часова по распореду.
Влада Републике Србије је 15. марта донела одлуку да због тренутне епидемиолошке
ситуације у земљи привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у
основним и средњим школама. Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем
на даљину био је у уторак, 17. марта 2020. године.
У току школске године било је предвиђено да ученици имају зимски, пролећни и летњи
распуст.
Зимски распуст почео је у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршио се у уторак, 15.
јануара 2020. године.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице је 26. марта 2020. године упутило допис свим основним и
средњим школама на територији АП Војводине у вези са изменом школског
календара.
У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020), а имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике
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Србије, донета је одлука о промени календара образовно-васпитног рада основних и
средњих школа за школску 2019/20. годину на територији АП Војводине. Ова промена
је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је
планиран тзв. пролећни (ускршњи) распуст, а који нема своју сврху и значај у условима
ванредног стања.
Школским календаром за 2019/20. године планирано је да се пролећни распуст одвија
од 10. до 20. априла 2020. године, док би први радни дан био 21. април 2020. године.
Због новонастале ситуације са пандемијом вируса COVID-19, као и због увођења
ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана и на укидање
градских и међуградских аутобуских линија и свих културних и спортских садржаја,
сматрамo да би ове дане у периоду од 10. до 20. априла 2020. године требало
искористити за учење на даљину.
У складу са наведеним, планирана промена календара се одвијала на следећи начин:
 10. до 13. април 2020. (Ускрс по Грегоријанском календару) едукативни
садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време
ученика;
 од 14. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према
распореду часова као и друге активности планиране од стране школе и
наставника и професора;
 од 17. до 20. априла 2020. (Ускрс по Јулијанском календару) – едукативни
садржаји у вези са празником као и садржаји који се односе на слободно време
ученика;
 од 21. априла 2020. (од уторка) –планирани наставак наставе на даљину
укључујући и наставу сваке суботе.
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,
23. јуна, а завршио се у понедељак, 31. августа 2020. године.
У школи су се празновали државни и верски празници у складу са законом.

ВАЖНИЈИ ДАТУМИ:
- понедељак, 30. децембар 2019. године, подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта;
- понедељак, 27. јануар 2020. године, прослављен Дан Светог Саве – Дан духовности;
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- среда, 10. јун 2020. године, полагање пријемног испита за ученике који желе да се
упишу у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и
информатику;
- среда, 3. јун 2020. године, полагање матурског испита из матерњег језика;
- петак, 5. јун 2020. године, полагање матурског испита из страног језика/ математике;
- понедељак, уторак и четвртак, 8, 9. и 11. јун 2020. године, одбране матурских радова
(по раније утврђеном распореду);
- четвртак, 18. јун 2020. године, подела диплома ученицима који су положили матурски
испит;
- понедељак, 29. јун 2020. године, подела сведочанстава ученицима који су завршили
први, други и трећи разред.
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6.4.

ИЗ ЛЕТОПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

1. 9. 2019.

Први наставни дан и пријем првака.

1. 9. 2019.

У организацији Спортског удружења „Хоризонт” одржан је

Трећи суботички

3. суботички полумаратон, на којем је учествовало око

полумаратон

1500 такмичара, а 25 ученика наше школе је волонтирало.

11. 9. 2019.

У школи је одржана презентација о ФЛЕКС програму.

Презентовање ФЛЕКС

Предавачи су били Милана Маравић, Лука Ишпановић и

програма
14. 9. 2019.
Сајам половних уџбеника

Кристина Трајковски.
У школском дворишту организован је сајам половних
уџбеника.

14. 9. 2019.

У организацији Планинарског савеза Србије организована

Дан пешачења

је планинарска акција под слоганом „Србија хода!”. Ђаке
наше школе на пешачку туру од 12 километара водила је
професорица физичког васпитања Андријана Недељковић.

26. 9. 2019.
Међународни дан
дијалога

Волонтери Интеркултуре, који су уједно и наши ученици, у
Свечаној

сали

школе

одржали

су

презентацију

о

различитим програмима које Интеркултура нуди. Програм
су водили Мирон Петрик Поповић и Канчанит Сурија.

27. 9. 2019.

Манифестација „Ноћ истраживача” одржана је у Атријуму

Ноћ истраживача

хотела „Галерија”. Тема је била „ReConNeCt”, односно
повезивање појмова и тема из наше околине и науке на
глобалном нивоу. Гимназијалци су представили кроз низ
експеримената

како

су

основни

физички

закони

константно присутни у свакодневном функционисању
живих бића. Истраживачку екипу Гимназије чиниле су
професорице

биологије

Елвира

Ђураковић,

Милена

Павловић и Снежана Загорац и професор физике Алан
Павлуковић, ученици четвртих природних разреда Маша
Радоман, Адријана Милић, Маја Имрић и Анђелка
Матковић, те ученици трећих природних разреда Дора
Скендеровић, Огњен Зековић, Мила Шкорић и Смиљана
Шолаја.
3. 10. 2019.
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Приредба поводом Дана школе одржана је у Свечаној сали.

Дан школе

Након уводне речи директора проф. Веселина Јевтића,
гости су уживали у рецитаторско-музичком програму, који
су припремиле професорице српског језика и књижевности
Бојана Ђоројевић и Сања Вујачић и професори музичке
културе Елизабета Бакош и Немања Мандарић.

5-9. 10. 2019.

У организацији агенције „Модена” из Новог Сада, ученици

Матурска екскурзија

матурских разреда ишли су на петодневну екскурзију у
Италију и Словенију. Професори који су их водили били су
Андријана Недељковић, Тања Мијатов, Андор Анђал,
Љиљана Бањанин Острогонац, Сања Бајић, Љиљана
Крнајски Беловљев, Лаура Ковач и Јелена Пиуковић. Из
школе је ишло 140 ученика.

6-9. 10. 2019.

Ученици трећег разреда ишли су на екскурзију у Беч.

Екскурзија трећег разреда Водич пута био је Веселин Мартиновић, а вођа пута
професорица хемије Данијела Млађан Илић. На екскурзију
је ишло 80 ученика.
16. 10. 2019.

Поводом обележавања Дана мађарског језика одржано је

Дан мађарског језика

онлајн језичко такмичење. Ученици наше школе Ана
Тукач, Никол Чури, Шандор Хајду и Кристиан Шебек
пласирали су се на даље такмичење. У финалу, које је
одржано у Сегедину 12. новембра, група је освојила 5.
место.

16. 10. 2019.
Базар здраве хране
16. 10. 2019.
Поклон уџбеници на
хрватском језику

У Свечаној сали школе организован је Базар здраве хране.
Ученици су припремили посластице од бундеве.
Ученицима

наше

школе

који

похађају

наставу

на

хрватском језику подељени су уџбеници из математике и
физике.

18. 10. 2019.

Професори наше школе, у сарадњи са професорима

Шетња сећања на познате

Гимназије „Деже Костолањи”, реализовали су шетњу

Суботичане

сећања на познате Суботичане – Дежеа Костолањија, Гезу
Чата и др Артура Мунка, у оквиру пројекта „Невидљиве
мапе Суботице”. Организатора и реализатори пројекта
били су Борјана Гаврилов Болић, Сања Бајић и Лаура
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Ковач, као и професор из Гимназије „Деже Костолањи”
Александар Догнар.
25. 10. 2019.

„Климатон”, глобални покрет посвећен решавању највећих

Климатон

климатских промена, ове године је први пут одржан у
Суботици.

Шест

екипа,

од

којих

четири

чине

средњошколци, покушало је да за 24 сата смисли најбољи
начин за унапређење система управљавања отпадом у
Суботици. ,,Гимназијалце“, првопласирану екипу, чинили
су ученици наше школе Анђелка Матковић, Александар
Миловић и Војислав Маћош. На другом месту такође се
нашла група из Гимназије. Под именом „Гладијатори”
такмичили су се Стефан Бобић, Андреј Анишић, Филип
Марчетић и Даниел Тиквицки.
26. 10. 2019.

Ученици су у пратњи професора посетили Сајам књига у

Сајам књига

Београду.

30. 10. 2019.

У Клубу 23 одржана је промоција књиге професора

Промоција књиге

филозофије Драгана Крстића. О књизи су говорили

професора филозофије
Драгана Крстића

професорица српског језика и књижевности

Бојана

Ђоројевић, професор филозофије Борис Чегар и сам аутор.
Промоцију је организовала Фондација за омладинску
културу и стваралаштво „Данило Киш” у сарадњи са
нашом школом.

3. 11. 2019.

На литерарном конкурсу „Гавран”, који је организован у

Литерарни конкурс

оквиру Фестивала фантазије и хорор филма „Хризантема”,

„Гавран”

награде су освојили Леа Јукић и Дарко Шафрањ. Уручене
су им дипломе, књиге аутора који се баве хорор жанром а
били су у жирију (А. Тешић, Д. Штајнберг, Г. Скробоња),
као и улазнице за биоскопске представе.

3. 11. 2019.

Одсек за хунгарологију у Новом Саду расписао је

Литерарни конкурс –

литерарни конкурс у којем се од учесника тражило да

кратки филм

направе кратке филмове у вези са својим омиљеним
ликовима из романа. Ученице Мариа Кереши, Амадеа
Кормањош и Каролина Ремете (ученице 2.3 одељења)
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освојиле су највише онлајн гласова.
2. 12. 2019.

Квиз општег знања на енглеском језику свој шеснаести

Квиз општег знања на

рођендан је обележио манифестацијом у Свечаној сали.

енглеском језику

Актив професора енглеског језика угостио је деветнаест
екипа из суботичких средњих школа – Гимназије и
Економске школе из Бачке Тополе. Прва три места
освојиле су групе их наше школе.

7. 12. 2019.

У Суботици је организована рецитаторска смотра мађарске

Рецитаторска смотра

народне химне. Ученици су могли да бирају између две

мађарске народне химне

велике мађарске песме - Kölcsey Ferenc „Himnusz” и
Vörösmarty Mihály „Szózat”. Ботонд Шандор Кери, ученик
1.3 одељења, освојио је друго место у категорији за
средњошколце.

10. 12. 2019.
Манифестација

У огранизацији Савеза проналазача Србије у Сомбору је
одржана

манифестација

„Такмичарски

дани

младих

„Такмичарски дани

предузетника и иноватора”, у којој је наша школа први пут

младих предузетника и

учестововала. Тим наше школе предводио је професор

иноватора”

географије Зоран Нагел, а чинили су га ученици првог
разреда - Михаило Станојевић, Милош Јањић, Доминик
Кујунџић и Лука Мркаљевић.

17. 12. 2019.

Као и до сада, и ове године је за децу запослених у школи

Подела новогодишњих

припремљен пригодан новогодишњи програм, након којег

пакетића деци запослених су деца добила новогодишње пакетиће. Програм су
огранизовале професорице Бојана Ђоројевић, Агнеш Хајду
и Гордана Будановић, а учестовали су ученици наше
школе, са тачкама на српском, хрватском и мађарском
језику.
17. 12. 2019.

Ученици хрватских одељења наше школе приредили су

Божићна приредба

божићну приредбу. Ученици 4.ф одељења сами су

„Бијели Божић”

организовали и увежбали наступ, осмислили програм,
одабрали песме, окупили тамбураше и написали текст за
скеч. Осим тога, на приредби су рецитовали и певали
божићне песме уз пратњу тамбурашког оркестра, међу
27

чијим члановима су били и бивши ученици наше школе.
18. 12. 2019.

У Великој већници Градске куће одржано је финале

Заштита биодиверзитета и конкурса за избор имена и логотипа пројекта „Заштита
вода језера Палић и језера биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш”, у
Лудаш

којем су учестовали ученици наше школе (име – слоган
пројекта) и Политехничке школе (логотип). За три најбоља
рада при избору имена – слогана пројекта изабрани су
радови Ванесе Нађ (прво место), Мајде Пејановић (друго
место) и Михајла Болића (треће место).

20. 12. 2019.

Ученици који похађају наставу на мађарском језику

Божићна приредба на

обележили су овај празник певањем и рецитовањем.

мађарском језику

Учестовали су ученици 1.3, 2.е, 2.3, 3.е и 3.3 одељења.

27. 1. 2020.

У Свечаној сали школе одржана је академија, коју су

Светосавска академија

припремили професорица српског језика и књижевности
Сања Мормер и професор музичке културе Немања
Мандарић.

29. 1. 2020.

Ученици 2.е и 2.3 одељења који похађају изборни предмет

Посета Историјском

Примењене науке обишли су суботички Историјски архив,

архиву

са којим их је упознао др Золтан Месарош, главни
архивист.

3. 2. 2020.

Ученици 2.е и 2.е одељења у оквиру предмета Примењене

Посета компанији „Studio

науке посетили су приватну ИТ компанију „Studio Present”,

Present”

где их је Андро Коза, сувласник компаније и бивши ученик
наше школе, путем презентације упознао са могућностима
за рад и запослење у Суботици након школовања.

15. 2. 2020.

Министарство науке и образовања Републике Хрватске

Таблети за ученике и

поклонило је шест таблета за ученике и професоре у

професоре

настави на хрватском наставном језику у циљу подизања
квалитета наставе и васпитног процеса.

29. 2. 2020.

Осмаци који похађају наставу на мађарском наставном

Отворена врата за осмаке

језику имали су прилику да током једне недеље

који похађају наставу на

присуствују часовима у Гимназији (10. и 11. фебруара, те,

мађарском језику

услед епидемије вируса грипа и због одлуке Министарства
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просвете о обустави наставе у школама, након повратка у
школу – 26, 27. и 28. фебруара).
5. 3. 2020.

Гимназија је имала част да буде гост на штанду

Сајам образовања

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

„Путокази”

Републике

Србије,

где

се

представила

уметничким

програмом, који су осмислили наши ученици и професори.
На Сајму је било 23 ученика, 7 професора и директор
школе.
16. 3. 2020.

У циљу спречавања ширења вируса корона, у Републици
Србији уведено је ванредно стање, а школе су прешле на
рад на даљину. Онлајн настава је реализована од 17. марта
коришћењем различитих алата за учење на даљину.

16. 6. 2020.

Матуранти су се од Гимназије опростили последњим часом

Испраћај матураната
19. 6. 2020.

у школи, те свечаном прославом у хотелу „Галерија”.
Последњи наставни дан
(*ОНЛАЈН настава: 16. март – 19. јун)

6.5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСПОРЕДА НАСТАВНИХ И
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

У току школске 2019/20. Године у Гимназији су организоване ваннаставне активности
реализоване кроз секције. Секције које су деловале у школи дате су у следећој табели.
Назив секције/
активности
Драмска секција

Припрема за
ДСД1 испит
Хор

Руководилац

Број састанака

Број ученика

Сања Бајић

24

11

Анико Бајус

36

14

два пута недељно

40-50

Немања
Мандарић

Реализација
Због прекида
наставне године,
нисмо били у
могућности да
представу „Жене
из књига”
изведемо пред
публиком
ДСД1 испит на
крају
Наступ 27.
јануара у оквиру
школске
приредбе Свети
Сава;
29

Програмирање –
додатни рад

Снежана
Жужић

Литерарна
секција

Лаура Ковач

(индивидуалне
консултације)

Како направити
свој први CV

Aлександра
Вукомановић

4

„Чај”

Богдан Гајић

5

Секција за
физику

Биљана
Танасић

12

Географска
Зоран Нагел
секција,
Предузетништво,
Божићни концерт,
Приредба за Деда
Мраза

Музичка секција
Национална
30

Елизабета
Бакош
Богдан

Одржано је 5
сусрета по 2 часа
(укупно 10
часова)

Гео. секција: 10
састанака,
Предузетништвo:
6 састанака,
Божићни
концерт:2
састанка,
Деда Мраз: 3
састанка

18
5

отварање
Светосавске
недеље у
Српском
културном
центру
Присутно је
Приказ
било 6 ученика реализације у
еДневнику,
изузев последњег
сусрета
12
"Антологија
ТИ/ТЕ"
објављена на
крају школске
године
29 ученика
Попуњене личне
обрасце ученици
су себи
проследили
преко
електронске
поште
25
Није приказана
због ванредног
стања
8
Часови, израда
паноа,
презентације
7 ученика на
Национална
секцији, 5
географска
ученика на
олимпијада
предузетнштву, Учествовање на
3 ученика за
регионалној
концерт, 2
смотри
ученика за
предузетништва
Деда Мраза
у Сомбору
Суделовање у
организацији
Божићног
концерта у
школи и
учествовање у
приредби за
Нову годину Деда Мраз
22
Наступ за Дан
школе
1
Часови додатне

географска
олимпијада
Литерарна
секција

Богдановић
Бојана
Ђоројевић

4

2

Рецитаторска

Регина Мора

6

1

Дебатни клуб

Борис Чегар

3

4

Национална
географска
олимпијада
Рецитаторска
секција

Милијана
Симић

2

3

Сања Вујачић

10

10

Божићна
приредба

Јелена
Пиуковић

5

30

Национална
географска
олимпијада

Адриана
Тешић

5

1

Новинарска
секција

Борјана
Гаврилов
Болић
Љубомир
Јотановић
Отилија Реб

10

15

12

90

Кошарка/
баскет
Европски дан
језика (сарадња са
активом страних
језика);
Хипо
међународно
такмичење;
Квиз општег
знања на
енглеском језику
Литерарно вече
Карољ
Хереди

наставе

2 састанка;
4 састанка;
1 састанак

1

1. око 10
ученика;
2. 13 ученика;
3. 10 ученика

45

Најуспелији
прозни и поетски
радови ученика
су објављени у
школској
Антологији
Рецитаторска
смотра
Непосредно
одвијање дебате
Учешће у
школском
такмичењу
Приредба
поводом Дана
школе,
школско
рецитаторско
такмичење
Одржана је
приредба у
Свечаној сали
школе
Учешће на
такмичењу
Националне
географске
олимпијаде
Електронски и
штампани број
школског листа
3х3
Евидентирано у
еДневнику

Литерарно вече
са писцима из
Мађарске (Bene
Zoltán, Lanczkor
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Gábor)
Електрoнски
дневник
Извештај

Припрема за
такмичење
Одбојка/
гимнастика
Ликовна секција

Радомир
Матић
Чаба Нађ

11

10

4

4

Жељко
Вујановић

15

6

Квиз из
веронауке
Додатна настава

Лазар Ђачић

1

60

Силвија
Молнар
Елвира
Ђураковић

12

10

10

око 120

Базар здраве
хране
Ноћ истраживача

Снежана
Загорац

6

11

Физичка секција

Тања Мијатов

10

3

Одбојка

Андријана
Недељковић
Александар
Хуба
Барашић

8

12

Демонстрације
експеримената
Изложба
припремљених
посластица
Хуманитарни
рад сакупљања и
предаје пакетића
Дружење са
децом Колевке
Презентација
здраве хране
Презентовање
експеримената
Реализација је
била само током
редовне наставе
Извештај

4+4

4+4

Извештај

Ноћ истраживача
Базар здраве
хране
Пакетићи за децу
Колевке

Стони
тенис/атлетика

6.6.

Планирана
изложба због
пандемије вируса
корона није
реализована

еДневник

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 2019/20. године Гимназију „Светозар Марковић” похађало је 854 ученика. На
крају наставне године (јун 2019. године) ученици су постигли следећи успех:
Први разред
бр.

%

ученика

Други разред
бр.
ученика

%

Трећи разред
бр.
ученика

%

Четврти разред
бр.
ученика

%

одличан
успех

115

52,04

104

47,06

109

59,56

456

53,40

88

38,43

92

41,63

102

46,15

57

31,15

339

39,70

13

5,68

14

6,33

14

6,33

17

9,29

58

6,79

0

0,00

0

0,00

1

0,45

0

0,00

1

0,12

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

довољан
успех
недовољан

7.2.

%

55,90

добар
успех

бр.
ученика

128

врло добар
успех

Укупно

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.

Анишић Андреј

одељење 4.2

2.

Бајић Марина

одељење 4.2

3.

Броћило Јелена

одељење 4.2

4.

Жарић Немања

одељење 4.2

5.

Зечевић Лука

одељење 4.2

6.

Имрић Маја

одељење 4.2

7.

Мокан Ана

одељење 4.2

8.

Вајда Ливиа

одељење 4.3
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9.

Маша Чила

одељење 4.3

10.

Њилаш Шара

одељење 4.3

11.

Пап Даниела

одељење 4.3

12.

Сич Дора

одељење 4.3

13.

Дедић Александра

одељење 4.а

14.

Катић Исидора

одељење 4.а

15.

Мојсовић Мила

одељење 4.б

16.

Шијачић Миња

одељење 4.д

17.

Буљовчић Мартина

одељење 4.ф

7.2.2. Награде на републичким такмичењима
У току школске 2019/20. године ученици Гимназије учествовали су на бројним
такмичењима, међутим, она завршна – републичка/ државна, због сузбијања епидемије
вируса корона, нису одржана. Накнадно је одржано Државно такмичење из математике
(22. августа 2020. године). Најуспешнији ученици у току претходне школске године су:
1.

Дарио Вајда, одељење 1.ит – освојена II награда на Државном такмичењу из
математике, ментор проф. Јасмина Дулић;

2.

Огњен Тешић, одељење 1.ит – освојена III награда на Државном такмичењу из
математике, ментор проф. Јасмина Дулић;

3.

Милош Пајић, одељење 2.ит – освојена II награда на Државном такмичењу из
математике, ментор проф. Силвија Годањи.

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 2019/20. године одржало укупно 7 седница.
Дневни ред седница, њихово одступање од плана и реализација планираних активности/
тема дати су у прегледу:
I седница

12.9.2019.
Разматрање
годину
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Предлога Годишњег плана рада за школску 2019/20.

Разматрање Предлога Извештаја о раду директора и разматрање
Предлога Извештаја о раду Школе за 2018/19. годину
II седница

28.10.2019.
Избор представника запослених за члана Школског одбора
Извештај о успеху ученика на крају првог квартала школске 2019/20.
године

III седница

9.12.2019.
План уписа за школску 2020/21. годину
Планирање распореда писмених провера
Администрација
Усвајање тема матурских радова за школску 2019/20. годину

IV седница

2.6.2020.
Успех ученика четвртог разреда на крају наставне 2019/20. године
Ученик генерације
Организација рада до краја наставне године

V седница

17.8.2020.
Информације пред почетак школске године

VI седница

21.8.2020.
Информације пред почетак школске године

VII седница

31.8.2020.
Информације пред почетак школске године

Записници са 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 2019/20. 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.
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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 2019/20. години
чинили су:
1. Сања Вујачић, председник стручног већа
2. Бојана Ђоројевић
3. мр Лаура Ковач
4. мр Борјана Гаврилов Болић
5. Александар Славов
6. Сања Бајић
7. Јелена Стреларац
8. Сања Мормер
На шестом састанку Стручног већа у школској години 2018/2019. Усвојен је план рада
Стручног већа, постигнут је договор о иницијалном тестирању и договор о
уједначавању критеријума приликом прегледања писмених задатака, а Лаура Ковач је
известила веће о семинару Новосадске новинарске школе којем је присуствовала.
Састанак
I

Датум

Дневни ред

20. 11.

1.

Усклађивање

2019.

пиисмених задатака

критеријума

за

прегледање

матурских

2. Расписивање Светосавског литерарног конкурса
3. Дефинисање области градива за матурски испит
4. Дефинисање тема за израду матурских радова
5. Разно
II

III

IV

V
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3.12.

1. Наставни планови у одељењима која имају наставу из

2019.

српског језика као нематерњег

31.1.

1. Реорганизација задужења и обавеза у оквиру Стручног већа

2020.

2. Договор о предстојећим такмичењима

12.2.

1. Анализа оцењивања у првом полугодишту

2020.

2. Усаглашавање критеријума на основу анализе

март,

1. Усклађивање наставних планова на недељном нивоу онлајн

април

2. Размена наставног материјала

3. Усаглашавање критеријума
VI

мај, јун

1. Усклађивање наставних планова на недељном нивоу онлајн
2. Размена наставног материјала
3. Усаглашавање критеријума
4. Закључивање и могућност исправљања оцена

Први састанак
Договорено је да се и даље примењује исти критеријум као и на претходним матурским
испитима, да се распише конкурс поводом школске славе, дефинисане су наставне
области и постигнут је у начелу договор у вези са темама матурских радова које ће
бити накнадно прецизно дефинисане.
Други састанак
Након жалби родитеља на реализацију наставе у 3.ф одељењу, тј. након њихових
приговора да се предметни професор не придржава наставног плана и програма,
одржана је ванредна седница Стручног већа. На састанку је одлучено да ће се
поштовати убудуће захтеви наставног плана и програма српског језика као нематерњег
у хрватским одељењима, будући да су они законом прописани, иако су ти захтеви
далеко испод могућности и знања ученика који похађају наставу на хрватском језику,
због чега је Стручно веће претходно и радило по плановима који су у складу са
знањима и могућностима праћења наставе српског као нематерњег језика од стране
ученика у хрватским одељењима. Стручно веће је дискутовало о томе да је на
семинарима који су били посвећени настави српског језика као нематерњег питање
хрватских одељења у односу на мађарска одељења која у школи такође имају наставу
српског језика као нематерњег остајало увек неразјашњено, иако су га чланови већа
постављали едукаторима на семинарима. Договорено је да се веће писмом обрати
Друштву за српски језик и књижевност и изложи проблематику рада у хрватским
разредима према постојећим наставним плановима и програмима, као и да у писму
образложи свој досадашњи начин рада.
Трећи састанак
Састанак је сазван због директорових примедби на рачун рада стручног већа, тј. вођења
летописа школе. Директор је од стручног већа тражио да ту обавезу преузме неко ко је
у школи запослен на 100% норме, како би био у току са школским дешавањима. Након
ове примедбе, веће се договорило да задужења надаље друкчије подели. Уређивање
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Антологије је преузела Лаура Ковач, вођење стручног већа Сања Вујачић, лекторисање
школског сајта Бојана Ђоројевић, вођење летописа Сања Мормер, обележавање
Кишовог јубилеја Јелена Стреларац. Сва остала задужења остала су непромењена.
Постигнут је договор о начину организовања предстојећих такмичења у школи.
Четврти састанак
У складу са препорукама педагога, веће је на основу добијених статистичких података
и ПП презентације од педагога, размотрило податке и образложило разлике у начину
оцењивања чланова већа; анализирало је поступке у оцењивању у првом полугодишту:
број оцена, начине провере, захтеве за поједине оцене...
На основу анализе веће се усагласило у вези са критеријумом који је и претходно
великим делом примењиван у трећем и у четвртом разреду, а у првом и другом је
критеријуме усагласило и у вези са исходима.
Закључено је да су оцене из српског језика у складу са просечном оценом одељења и да
тамо где постоје разлике међу члановима стручног већа у просечној оцени, те разлике
не постоје у већој мери у односу на чланове одељењског већа посматраног одељења.
У складу са препорукама педагога, посебно су анализирани захтеви за високе оцене – 4
и 5.
Договорено је да се на тестовима бодује и правопис, односно да се број бодова умањује
код великих огрешења о правописну норму; да се писмени задаци вреднују у складу са
критеријумом који је на почетку школске године утврђен за матурске писмене задатке;
да се приликом свих писмених провера посебна пажња поклања односу ученика према
писму, тј. (не)познавању писма; да се ученицима омогући да на крају полугодишта или
школске године покушају да исправе оцену помоћу полугодишњег, тј. годишњег теста;
препоручена је употреба правописног подсетника у оквиру формулара на којем
ученици решавају задатке; да се у трећем разреду и четвртом оцењује свака лектира,
или неколико лектира повезаних на одређен начин тематски, епохом и сл. (нпр. Борхес
– Ками - Бекет) или припадају истом опусу (Андрић, Станковић, Црњански).
Закључено је да на се одлична оцена не даје само онда када ученик остварује 90%
наставних захтева, већ некада и као охрабрење и награда за труд, активности, напредак
и прегнуће ученика, односно као мотивациона оцена.
ОНЛАЈН САСТАНЦИ
Веће је на недељном а некада и дневном нивоу, помоћу апликације вибер, мејловима и
телефонски, доносило заједничке одлуке о начину рада и о организовању наставе на
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даљину. Чланови већа су дискутовали о наставним могућностима, размењивали радни
материјал, договарали се о критеријуму праћења и вредновања рада ученика.
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. Агнеш Хајду, председник стручног већа
2. Регина Мора
Састанак
I

Датум
31. 8.

Дневни ред
Подела одељења: → Р. Мора: 1.3, 4.3;

2019.

А. Хајду: 1.е, 2.3, 2.е, 3.3, 3.е.
Библиотекари: Н. Сечењи, К. Хереди

II

III

28. 10.

Прилагођавање нивоа знања ученика

2019.

Гостовање чланова часописа Híd Kör

27. 12.

Успех на крају првог полугодишта

2019.

Такмичење из мађарског правописа крајем јануара
Светосавска академија

IV

2. 3.

Теме за матуру

2020.
V

24. 6.

Анализа успеха

2020.
8.2.3. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хрватског
језика и књижевности
Председник стручног већа био је Иван Баричевић.
Активност
Припрема ученика
за учествовање на
смотри рецитатора
Божићно-

Кратак опис активности Носиоци активности
Избор песме и припрема
интерпретације
Припрема програма и

датум
реализације

Иван Баричевић

новембар

Иван Баричевић

децембар
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новогодишња

одржавање проба

приредба
Припрема
матураната за
полагање Државне
матуре који желе да

Припремна настава

Иван Баричевић

друго
полугодиште

упишу факултете у
Хрватској
8.2.4. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора енглеског
језика
Стручно веће професора енглеског језика у школској 2019/20. чинили су:
1. Естер Толнаи, председник стручног већа
2. Отилија Реб
3. Љиљана Бањанин Острогонац
4. Гордана Будановић
5. Соња Хампелић
Састанак Датум

Дневни ред

I

1. Обележавање светског дана страних језика

26.9.2019.

1. Обавештавање чланова актива о позиву за учешће и
II

21.10.2019.

организацију међународног такмичења Hippo; међународна
олимпијада из енглеског језика
2. Договор у вези са обавештавањем ученика и роковима
1. Договор око организације и реализације 16. годишњег

III

4.11.2019.

Квиза општег знања на енглеском језику
2. Договор о броју учесника.

IV

2.12.2019.

1. Традиционални 16. Квиз општег знања на енглеском

V

3.12.2019.

1. Договор о матурским темама и резервним темама

VI

4.2.2020.

1. Анализа оцењивања у I полугодишту 2019/20. године

VII

25.2.2020.

1. Школско такмичење из енглеског језика

VIII

29.2.2020.

IX

16.3.2020.
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1. Прелиминарни круг Осме Hippo међународне олимпијаде из
енглеског језика
1. Организација наставе на даљину

X

15.5.2020.

1. Избор и усвајање текстова за матурски испит

XI

24.5.2020.

1. Састављање комисија за прегледање матурских радова

XII

24.6.2020.

1. Подела предмета за шк. 2020/21. год.

XIII

3.8.2020.

XIV

17.8.2020.

1. Извештај са Осме Hippo међународне олимпијаде из
енглеског језика
1. План за шк. 2020/21. годину

26.9.2019.


Традиционална манифестација се одвија у организацији професора свих
страних језика и обухвата ангажовање око 150 ученика. Активности укључују
постављање плаката и изложбе са позитивним мислима и цитатима о страним
језицима. Поред тога се држи интерактивно предавање на тему значаја размене
ученика од стране чланова тима Интеркултура.

21.10.2019.
 Чланови актива су упознати са позивом организације Global Hipo Association за
учешће и организацију осмог међународног такмичења поменуте асоцијације. Уз
сагласност директора и чланова актива професора енглеског језика, први круг
окружног такмичења се организује у нашој школи.
 Сви чланови актива обавештавају своје ученике о датуму такмичења, рангирању
такмичења по нивоима, по годишту рођења и роковима уплате котизације од 600
дин.
4.11.2019.
 Сви чланови актива су сагласни да се Квиз општег знања на енглеском језику
одржи 2.12.2019. са почетком у 18 часова у Свечаној сали школе у организацији
професорице Љиљане Бањанин Острогонац.


Чланови актива бирају по две екипе од максимално 5 чланова из одељења по
њиховом избору. Позивају се све средње школе из Суботице и Гимназија
„Доситеј Обрадовић” из Бачке Тополе да се придруже традиционалном
такмичењу са једном екипом по школи.

2.12.2019.
 Такмичење се одржало са почетком у 18 часова уз учешће 75 ученика у пратњи
својих професора.
3.12.2019.
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 Коначни резултати и победници.
3.2.2020.
 У школској 2019/20. години за матурски рад из енглеског језика пријавило се 15
ученика. Све теме су одобрене од стране актива професора енглеског језика.
 Усвојене су резервне теме.
4.2.2020.
 Чланови стручног већа установили су да не постоје битне разлике у начину
оцењивања. Оцене се дају за усмене и писмене одговоре.
Општи став је да је за оцену довољан (2) потребно урадити бар 50% задатака,
али је могуће одступање у случају да предметни професор процени да одређено
одељење не може да постигне унапред дефинисане исходе.
Закључак чланова стручног већа је да евентуалне разлике у захтевима за
поједине оцене постоје. На пример, код провере градива већег обима захтеви су
нижи, а код провере градива мањег обима захтеви су строжи.
25.2.2020.
 У школској

2019/20. години на школском такмичењу из енглеског језика

учествовало је укупно 26 ученика четвртог разреда. Такмичење је реализовано
са почетком у 12 часова у учионици број 23. Тестови су прегледани одмах након
завршетка такмичења од стране актива професора енглеског језика.
 У следећи круг такмичења пласирало се 8 ученика у општој и 2 ученика у
специјалној категорији.
29.2.2020.
 У суботу, 29. фебруара 2020, наша школа била је домаћин прелиминарног круга
Осме Hippo међународне олимпијаде из енглеског језика.
У прелиминарном такмичењу учествовао је 71 ученик из четири средње школе:
37 ученика првог и другог разреда (Hippo 4), 32 ученика трећег и четвртог
разреда (Hippo 5), као и 2 ученице специјалне категорије (S2), намењене
билингвалним ученицима. Поред наших ученика (49), такмичили су се и
ученици Средње медицинске школе (6), Техничке школе „Иван Сарић” (12) и
Средње економске школе (4).
Иако је првобитним календаром такмичења полуфинале требало да буде
одржано 28. марта, избијање пандемије вируса корона одложило је и изменило
начин одржавања, али не и одлагање такмичења.
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16.3.2020.
 Сви чланови актива су једногласно усвојили да се ученици обавештавају преко
мејлова о организацији рада на даљину.
 Сви чланови актива су се сложили да сваки професор сам бира на који начин
жели да реализује наставу на даљину.
15.5.2020.
 Сви чланови актива су једногласно усвојили предлог текстова за матурски испит
за јунски рок школске 2019/20. године.
24.5.2020.
 Комисије за преглед матурских радова 2019/20.
24.6.2020.
 Сви чланови актива су једногласно дали предлог поделе часова за наредну
школску годину.
3.8.2020.
У складу са препорукама и инструкцијама Светске здравствене организације, Hippo
одбор је одлучио да ће се полуфинале одржати онлајн, под контролом ZOOM
апликације. У полуфинални круг такмичења, које је одржан 21. маја 2020, пласирало се
8 наших ученика: Ана Лукић (S2), Андрија Васић и Сара Папиш (Hippo 5), Матијас
Леванг, Луна Ивковић, Анђелија Ковач, Леон Мезеи и Никола Стипић (Hippo 4).
На резултате полуфиналног круга и листу финалиста чекало се све до 3. августа 2020.
Као и претходни круг, и финално такмичење одржаће се онлајн половином септембра.
Иако су сви наши учесници такмичења показали изузетно знање, залагање и
интересовање за енглески језик, нико од њих није се пласирао у финалну фазу
такмичења.
17.8.2020.
1. Урађен је план за 2020/21. годину у виду табеле. Унете су стандардне
активности везане за припреме за шк.2020/21. годину
2. Размотране су могућности предавања офлајн и онлајн, тв-лекције, предности
и мане онлајн квизова и контролних задатака.
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:
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1. Силвија Молнар – председник стручног већа
2. Љиљана Филиповић
3. Јелена Зечевић
4. Анико Бајус
5. Адела Лаковић
6. Биљана Мишковић
7. Анита Лалић
8. Оливера Скендеровић
Састанак
I

Датум
9.9.2019.

Дневни ред
1. Представљање нове чланице већа
2. Планови за школску 2019/20.
3. Организација прославе Европског дана језика
4. Разно

II

23.10.2019. 1. Актуелне информације
2. Разно

III

20.1.2020.

1. Организација испита ДСД
2. Организација школског такмичења
3. Разно

IV

25.2.2020.

1. Анализа оцењивања у првом полугодишту и усаглашавање
критеријума оцењивања
2. Разно

V

16.3 - 2.4.

1. Организација наставе на даљину

2020.
VI

25.6.2020.

1. Подела предмета
2. Разно

Напомена: Оливера Скендеровић није учествовала у раду стручног већа.
Први састанак:
1. Од 1.9.2019. француски језик предаје Адела Лаковић.
2. Потврдили смо раније одређену поделу. Организовали смо, код других разреда, рад у
групама, због тога што се деле на вежбама и имају пола часа недељно мање. Подела
зависи од распореда. Ова ситуација (1Т+0,5В) није предвиђена Правилником о
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оцењивању. Планирамо школско такмичење, припрему ученика за окружно и
републичко такмичење, испите ДСД 1, као и консултације за матурске радове,
превођење.
3. У договору с колегиницама из Стручног већа енглеског језика, договорено је да тема
ове године буде „Дан лепих порука”.
4. Договорено је да састанке Стручног већа одржавамо редовно, 1-2 пута у току
квартала, а консултације по потреби.
6.9.2019. Акција поводом Европског дана језика је успела, јер су ученици били
заинтересовани за предложену активност. Најуспешнији радови изложени су на
огласним таблама.
Други састанак:
1. Обратити пажњу на заказивање провера код другог разреда, кроз главни предмет,
како бисмо могли да унесемо оцене.
2. У току првог полугодишта ученици који уче немачки језик учествују у пројекту
„Траговима подунавских Немаца”. Производ је кратак филм, који треба да буде
приказан у јануару или фебруару 2020.
Трећи састанак:
1. Пробни испит за ДСД је 6.2. у Гимназији „Костолањи Деже” и обавезан је за све
колегинице које припремају ученике за испит.
2. Школско такмичење биће организовано средином фебруара; распоређена задужења.
3. Усклађивање критеријума оцењивања.
Четврти састанак:
1. Пре састанка присутне чланице проучиле су материјал, који нам је послала школски
педагог. Договорено је да овај састанак буде пре свега размена мишљења и искустава,
на основу чега бисмо извели закључке за побољшање. Сви се сусрећемо са веома
сличним проблемима и ситуацијама. Договорили смо се како да вреднујемо усмене
одговоре, презентације, тестове из речи, причали смо о домаћим задацима, активности
ученика на часу. Сматрамо да је важан и квалитет одговора, а не само квантитет.
Сложили смо се у оцени да су захтеви који се постављају пред ученике првог разреда
високи, те да неки ученици веома тешко могу да их испуне. Договорено је да се за
следећи састанак изради план, најмање за први и други разред, у складу с исходима. У
свесци Стручног већа налази се детаљан записник са састанка.
2. Школско такмичење, договор - 26.2.2020.
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Од почетка фебруара латински на мађарском наставном језику предаје Анита Лалић.
26.2. Извештај са школског такмичења.
Пети састанак:
Договори се раде у оквиру вибер групе.
Добили смо веома мало информација о томе како треба организовати наставу на
даљину. Добра је сарадња са Стручним већем енглеског језика, размењујемо
информације. Планови се предају недељно. Свако бира начин комуникације, а то су
гугл учионица, мејл, драјв, вибер групе, скајп.
2.4. Вебинар за наставнике немачког језика у организацији Клета. Тема је
представљање уџбеника.
Шести састанак:
1. У групама смо се договарали како ће изгледати подела за наредну школску годину.
2. Одлучено је да усмени део ДСД испита буде у септембру.
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. Јене Барлаи – председник стручног већа
2. Мирјана Црнковић
3. Борис Чергар
4. Јасна Ђанић
5. Шарчевић Хајду Беа
6. Весна Штрицки
7. Драгица Тешановић*
8. Невенка Чудић*
Састанак

Датум

Дневни ред

1

30.8.

План рада за 2019/20.

2

12.9.

Настава, уџбеници, оцењивање, и ваннаставне активности

3

27.12.

Крај првог полугодишта и матурске теме

4

14.3.

Онлајн састанак за припрему наставе на даљину

5

24.7.

Крај другог полугодишта и подела одељења за наредну
школску годину
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1.

Договор о сарадњи унутар актива, изради плана и реализацији наставних и

ваннаставних активности током школске године. Избор председника актива.
2. Констатовано је да уџбеника на мађарском језику и даље нема. Оцењивање је у
прошлом периоду већ било углавном уједначено, и пошто професори немају увид у
остале оцене ученика, употреба електронског дневника може допринети реалнијем
оцењивању.
3. Констатовано је да су оцене на крају 1. полугодишта, као и на крају првог квартала,
унутар нашег актива уједначене и нема великих одступања, те се треба трудити да тако
буде и убудуће. Направљен је предлог матурских тема које ће бити на располагању
ученицима матурских одељења. Констатовано је да се ученици у мањем броју јављају
за матурски рад у оквиру друштвених наука.
4.

Размена искустава у вези са наставом на даљину и покушај да се усагласи и

договори како функционисати у овим ванредним околностима. По избору користити
гугл учионицу, мејл или вибер, водећи рачуна да се ученици не преоптерете слањем
материјала и садржаја, поштујући распоред.
5. Оцењено је да је онлајн настава допринела наглом расту информатичке писмености
чланова актива. Оцене на крају школске године су све позитивне, просек за нијансу
виши.
8.2.7. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора историје
У току школске 2019/20. године Стручно веће професора историје чинили су:
1. Душан Павловић – председник стручног већа
2. Богдан Гајић
3. Мира Штетић*
4. Мате Ађански
Састанак

Датум

Дневни ред

I

1.9.19.

Подела одељења, планови и настава по новом моделу.

II

1.11.19.

Остварени резултати, настава по новом моделу.

III

28.12.19. Успех на полугодишту и наставни планови.

Стручно веће професора историје усмерило је свој рад на наставу по новом наставном
моделу и прилагођавања истог потребама ђака, организацији наставе и коришћења
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уџбеника. Резултати ђака нису уједначени ни по професорима ни по одељењима тако да
је и успех неусаглашен. Нажалост, због пандемије смо морали да одустанемо и од
трибина, излета, али и такмичења.
8.2.8. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора географије
Стручно веће професора географије радило је у следећем саставу:
1. Зоран Нагел – председник стручног већа
2. Марта Петкович
3. Адријана Тешић
4. Милијана Симић
5. Богдан Богдановић
Састанак

Датум

Дневни ред

I

23.8.2019. Подела часова, израда плана рада стручног већа

II

10.9.2019. Одабир уџбеника

III

3.12.2019. Усвајање тема матурских радова, договор око пријаве за НГО

IV

13.1.2020. Припреме за школско и општинско такмичење НГО

V

26.2.2020. Регионално такмичење НГО

VI

1.7.2020.

Анализа реализованих активности, подела часова за наредну
школску годину

I састанак, 23.8.2019.
На састанку је потврђена подела часова која је предата на крају наставе, почетком јула.
Дати су предлози за План рада стручног већа (допунска, додатна, секција, такмичења,
посете институцијама, сарадња, манифестације).
II састанак, 10.9.2019.
Направљен је одабир уџбеника који су одобрени од стране Министарства.
Извршено је усаглашавање тема које ће се обрађивати у изборном предмету Примењене
науке.
III састанак, одржан 3.12.2019.
Усвојене су теме за израду матурских радова (укупно 30).
Одлучено је да и ове године наша школа учествује на такмичењу НГО и да се ученици
обавесте и да се крене у припрему за такмичење.

48

За ученике из мађарских разреда понуђено је да се припреме за међународно
такмичење Јакуч Ласло, а за ученике из хрватских разреда Еко такмичење Лијепа наша.
IV састанак, одржан 13.1.2020.
Одржане су припреме и задужења за организацију школског нивоа НГО.
V састанак, одржан 26.2.2020.
Одржане су припреме и задужења за организацију општинског нивоа НГО.
Између 5. и 6. састанка одржан је низ онлајн састанака за време извођења наставе на
даљину. На тим састанцима договарано је о начину извођења наставе, начинима
вредновања рада ученика, врстама задатака...
VI састанак, одржан 01.7.2020.
На састанку је извршена анализа рада стручног већа и извршена је рекапитулација
реализованих активности (шта је и како урађено, а шта није и због чега).
На основу прелога уписа за школску 2020/21. годину извршена је прелиминарна подела
часова географије.
8.2.9. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора биологије
Стручно веће професора биологије чиниле су:
1. Елвира Ђураковић – председник стручног већа
2. Снежана Загорац
3. Силвиа Фараго
4. Хермина Молнар Виг
5. Милена Павловић
Састанак

Датум

I

23.8.2019.

Дневни ред
Избор председника стручног већа
Подела одељења
Иницијално тестирање
План рада стручног већа

II

9.9.2019.

Увођење нове колегинице у рад

III

16.12.2019. Усаглашавање матурских тема

IV

20.3.2020.

Прелазак на наставу на даљину
Усаглашавање наставних планова за наставу на даљину

V

24.6.2020.

Израда наставних планова за наредну школску годину
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Прелиминарна подела одељења

1. САСТАНАК

23.8.2019.

 Једногласно је договорено да Елвира Ђураковић остаје председник стручног
већа.
 Урађена је прелиминарна подела одељења.
 Прегледани су иницијални тестови и договорено је које ће се измене урадити.
Тестове користе сви чланови стручног већа.
 Анализиране су остварене активности за текућу годину и састављен је план рада
стручног већа за наредну школску годину.
2. САСТАНАК

9.9.2019.

 Због порођајног одсуства колегинице Молнар Виг Хермине као замена дошла је
Јасмина Милодановић. Упозната је са одељењима у којима ће предавати као и са
наставним планом и програмом. Такође су јој додељена задужења у оквиру рада
стручног већа.
3. САСТАНАК

16.12.2019.

 Одржан је састанак да би се усагласиле теме матурских радова како би се
избегла преклапања. Ове године за писање матурског рада из биологије одлучио
се 31 ученик, од тога на српском језику 23, на мађарском 3 и на хрватском 5
ученика.
4. САСТАНАК

20.3.2020.

 С обзиром на појаву пандемије и новонасталу ситуацију у школи и прелазак на
наставу на даљину, одржан је вибер састанак. Договорено је како да се
прилагоди градиво за све генерације, које вежбе ће се радити и како их
прилагодити новом начину рада. Кренуло се са израдом новог наставног
материјала применљивог у новонасталој ситуацији који се размењује унутар
стручног већа.
5. САСТАНАК

24.6.2020.

 Урађени су планови за трећу годину природног смера због тога што је то
генерација која је ушла у реформу гимназија.
 Због издавања уџбеника за прву годину, урађена је корекција постојећег плана.
 На основу постојећих информација, урађена је прелиминарна подела одељења за
следећу школску годину.
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Активност
Ноћ истраживача

Кратак опис активности

Носиоци

Време

активности

реализације

Овогодишња тема је била

Елвира

ReConNeCt (Research,

Ђураковић,

Connections, Networks, and

Загорац

Culture), повезивење појмова и

Снежана,

тема из наше околине и науке на

Павлуковић

глобалном нивоу. Одлучили смо

Алан,

се да повежемо биологију и

ученици

физику са процесима и појавама

трећег и

27. 9.2019.

у свакодневном животу. Кроз низ четвртог
експеримената које су изводили

разреда

ученици демонстрирано је
одвијање биолошких и физичких
процеса са којима се константно
сусрећемо.
Обележавања

Докторице из ЗЗЈЗ су одржале

чланови

Светског дана

предавања и радионице на тему

стручног већа

хране

здраве и правилне исхране.

и гости и ЗЗЈЗ

15.10.2019.

Направљен је кратак филм који
ће бити пуштен на Базару здраве
хране.
Базар здраве хране

Традиционално је још једанпут

стручно веће

16.10.2019.

Превенција болести Поводом месеца болести

др Драгаш

14.11.2019.

зависности

Зорица

одржан Базар здраве хране са
темом „Бундева”. Ученици су
спремили различите слатке и
слане посластице, чорбе и салате
које су садржале бундеву или
њено семе, и понудили својим
вршњацима и професорима.

зависности, докторица је

51

одржала предавање на тему
болести зависности са посебним
акцентом на зависности
модерног доба као што је
мобилни телефон, друштвене
мреже и други садржаји на
интернету.
Хуманитарна

У току децембра, по одељењима

чланови

представа поводом

су направљени пакетићи за децу

стручног

божићних и

Колевке који су предати уз

већа, Б.

новогодишњих

кратак програм и дружење.

Ђоројевић

Школско

Укупно 19 ученика трећег и

чланови

такмичење

четвртог разреда на српском и

стручног већа

13.12.2019.

празника за децу са
посебним
потребама и децу
без родитељског
старања
25.2.2020.

мађарском наставном језику је
узело учешће на школском
такмичењу.
Црвени крст

Током године су ученици узели

чланови

током

учешће у акцијама Црвеног

стручног већа

године

чланови

7.4.2020.

крста: сакупљање добровољног
прилога, сакупљање помоћи за
оболеле од дистрофије,
присуствовање предавањима.
Klett-ов вебинар:

Представљени су садржаји нових

Презентација нових уџбеника који прате

стручног већа

уџбеника биологије реформисани план и програм.
за средње школе
Обележавање Дана

С обзиром на новонасталу

чланови

планете Земље

ситуацију везану за пандемију

стручног већа
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22.4.2020.

вирусом Ковид 19, светски Дан
планете Земље је одржан
виртуелним путем, слањем
едукативног материјала и
филмова путем платформи.
Окружно

Није одржано с обзиром на

такмичење

новонасталу ситуацију везану за
пандемију вирусом Ковид 19.

Отворена врата

Није одржано с обзиром на
новонасталу ситуацију везану за
пандемију вирусом Ковид 19.

Републичко

Није одржано с обзиром на

такмичење

новонасталу ситуацију везану за
пандемију вирусом Ковид 19.

Стручне посете

Нису организоване с обзиром на
новонасталу ситуацију везану за
пандемију вирусом Ковид 19.

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

Састанак Датум

Дневни ред
1. Међупредметне компетенције

I

30.8.2019.

2. Исходи
3. Иницијална процена ученика
4. Избор председника стручног већа за шк. 2019/20.годину
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II

24.10.2019.

III

14.11.2019.

IV

5.12.2019.

V

9.12.2019.

1. Математички лист „Тангента”
2. Уџбеници на хрватском језику
1. Календар такмичења за шк. 2019/20. годину
2. Школско такмичење из математике
1. Теме за матурски рад
1. Други круг школског такмичења из математике
2. Прегледање такмичарских радова
1. Анализа оцењивања у I полугодишту 2019/20. године

VI

26.2.2020.

2. Усаглашавање критеријума оцењивања (на основу анализе
података)

VII

18.3.2020.

VIII

25.3.2020.

1. Недељни оперативни план
2. Припреме за учење на даљину
1. Недељни оперативни план
2. Анализа спроведених техника и начина за учење на даљину
1. Недељни оперативни план

IX

10.4.2020.

2. Анализа спроведених техника и начина за учење на даљину
3. Вебинар „Клет”

X

16.4.2020.

XI

14.5.2020.

1. Недељни оперативни план
2. Анализа сугестија за давање бројчаних оцена
1. Недељни оперативни план
2. Припреме за велику матуру
1. Недељни оперативни план

XII

21.5.2020.

2. Припреме за велику матуру
3. Динамика рада у јуну
1. Недељни оперативни план

XIII

1.6.2020.

2. Прегледање радова „Пи”
3. Поправљање оцена
4. Матура

XIV

8.6.2020.

XV

24.6.2020.
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1. Недељни оперативни план
2. Матура
1. Подела предмета за шк. 2020/21. год.
2. Договор за испраћај колегинице Кларе Милојевић у пензију

XVI

30.6.2020.

XVII

17.8.2020.

1. Прављење плана за III разред за шк. 2020/21. год.
1. План за шк. 2020/21. годину
2. Разно

30.8.2019.
1. Формиране су међупредметне компетенције за глобални план рада наставника за II
разред.
2. Формирани су исходи за оперативни план рада наставника за II разред.
3. Договорено је да се иницијална процена ученика ради на предметном часу сваког
професора. Прегледање тестова ће се обављати заједнички.
4. Једногласно је за председника Актива математичара изабрана Емеше Сич.
24.10.2019.
1.Члановима стручног већа је приказан поклон примерак математичког листа
„Тангента” и уједно саопштено да је она наручена свим члановима стручног већа за ову
школску годину.
2. Јелена Пиуковић је саопштила члановима стручног већа да су стигли нови уџбеници
из математике на хрватском језику који могу свима послужити као основа за рад јер су
направљени по најновијим програмима и плановима за математику. Налазе се у
библиотеци гимназије.
14.11.2019.
1.

Члановима стручног већа је представљен календар такмичења за шк. 2019/20.

годину:
 Општинско такмичење из математике – 18.1.2020.
 Окружно такмичење из математике – 29.2.2020.
 Државно такмичење из математике – 21.3.2020.
2. Одређен је термин школског такмичења из математике – 4.12.2019.
Размотрени су задаци са такмичења од прошле школске године. Дате су неке сугестије
и идеје за ову школску годину.
5.12.2019.
1. Састављен је списак матураната који пишу матурски рад из математике, као и списак
резервних тема.
9.12.2019.
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1. Саопштена су имена такмичара који ће учествовати у другом кругу школског
такмичења.
26.2.2020.
1. Предмет Математика има уједначен просек у скоро свим одељењима. Размотрени су
подаци. Установљено је да имамо исти број писмених провера по смеровима (по
полугодишту минимално 2 контролна рада и 2 писмена рада) и да на приближно исти
начин оцењујемо активност на часу.
2. Процентуалну скалу оцењивања примењују сви чланови Актива.
По полугодишту реализују се минимално 2 контролна рада и 2 писмена рада.
Правилник о награђивању такмичара из шк. 2018/19. год. такође подједнако примењују
сви чланови Актива.
3. Договор за такмичење „π“:
18.3.2020.
1. Размотрене се могућности учења на даљину, предности гугл учионице, предности
скајп групе, предности тв видео лекција и могућности постављања домаћих задатака
преко интернета и преко разних портала.
25.3.2020.
2. Размотрено:


Гугл учионица добро, организовано и прегледно функционише.



Скајп групе исто тако врло добро функционишу.



Градиво видео лекција на телевизији РТС ПЛАНЕТА за II и I
разред поклапа се са оним областима које се и код нас обрађују на
часовима тако да се оне могу ефикасно искористити.



Констатација

–

не

треба

ученике

превише

оптерећивати;

изостављати најдуже и најкомпликованије задатке.
3. Саопштено је да су професори Анђал и Сич ангажовани на снимању видео лекција за
II разред на мађарском наставном језику од стране Мађарског националног савета.
Онлајн састанци од 10.4. до 8.6.2020. године
24.6.2020.
1. Прилог за поделу предмета налази се у свесци Стручног већа професора.
2. Писање плана за III разред.
30.6.2020.
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1. Урађени су планови и за природно-математички смер и за друштвено-језички смер
узимајући у обзир повећање недељног фонда математике на друштвено-језичком смеру
са 2 на 3. Готови планови су послати свим члановима Стручног већа.
17.8.2020.
1. Урађен је план за 2020/21. годину у виду табеле. Унете су стандардне активности
везане за припреме за шк. 2020/21. годину, такмичења, Отворена врата, пријемни испит
за ИТ одељење и малу матуру.
8.2.11. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физике
На реализацији плана Стручног већа професора физике у току шк. 2019/20. године
радиле су:
1. Јулијана Јамбор – председник стручног већа
2. Тања Мијатов
3. Биљана Танасић
4. Алан Павлуковић
5. Љиљана Крнајски Беловљев
6. Андраши Мелинда

Састанак

Датум

Дневни ред

I

17.10.2019. Набавка наставних средстава

II

5.12.2019.

Анализа постигнутих резултата на крају 1. Квартала
Договор о састављању и предлогу тема за матуранте

III

10.1.2020.

Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта
Организација школског такмичења

IV

18.1.2020.

Организација општинског такмичења из физике и анализа
резултата

V

10.2.2020.

Анализа оцењивања у 1. Полугодишту
Организација окружног такмичења из физике и анализа
резултата

VI

24.6.2020.

Подела часова за наредну школску годину
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Први састанак
Присутни професори су се једногласно сложили да су најнеопходнија средства која би
требало набавити:
-

Уређај за одређивање момента инерције помоћу торзионог клатна – први разред

-

Уређај за проверавање Бернулијеве једначине – други разред

-

Провера гасних закона, Бојл-Мариотов закон – други разред

-

Уређај за демонстрацију амперове силе – трећи разред

-

Наставни комплет –наизменична струја – трећи разред

-

Уређај за демонцтацију електромагнетне силе, Ленцово првило – трећи разред

Други састанак
Присутни професори су изнели у оквиру свог дела наставе и одељења резултате на
крају 1. квартала. Заједничко мишљење и став: јављају се потешкоће у усклађивању
писаних провера у електронски дневник.
Присутни професори су се договорили око тема за матурски испит.
Трећи састанак
Изнети су резултати за прво полугодиште.
Направљен је распоред састављања задатака за школско такмичење.
Присутни професори су се једногласно сложили да се школско такмичење одржи
22.1.2020. са почетком у 17:00.
Четврти састанак
Општинско такмичење из физике организовано је 25.1.2020.
На основу анализе школског такмичења, установљено је да се на општинско такмичење
пласирало 33 ђака, од којих је 32 приступило изради задатака.
По одлуци актива физичара, на општинском такмичењу је био присутан и бивши
професор наше школе Мирко Киселички.
Пети састанак
Чланови стручног већа су размотрили податке о анализи оцењивања у првом
полугодишту.
Дат је предлог за предвиђен број оцена и начине оцењивања.
На окружном такмичењу је учествовало 23 ученика. Из наше школе се на Републичко
такмичење из физике пласирало 8 ученика.
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Шести састанак
Предлог поделе часова предмета на професоре.
8.2.12. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хемије
Стручно веће професора хемије радило је у саставу:
1. Радомир Матић – председник Стручног већа
2. Ибоља Николић
3. Данијела Млађан Илић
4. Диана Чавић
Састанак

I

Датум

Дневни ред

I

30.8.

План рада за 2019/20.

II

29.10.

Оцене на крају првог квартала, матурске теме

III

27.11.

Матурске теме

IV

27.12.

Крај првог полугодишта

V

16.3.

Онлајн састанак за припрему наставе на даљину

VI

24.7.

Крај другог полугодишта и подела одељења за наредну

Договор о сарадњи унутар актива, изради плана и реализацији наставних и

ваннаставних активности током школске године.
II

Констатовано је да оцене на крају првог квартала на нивоу актива јесу углавном

уједначене, тј. нема неких већих одступања унутар актива и направљен је предлог
матурских тема које ће бити на располагаљу ученицима матурских одељења.
III

Озваничене су теме за матурске радове и подељене ученицима који су изразили

жељу да пишу матурски рад из предмета хемија.
IV Констатовано је да су оцене на крају 1. полугодишта, као и на крају првог квартала,
унутар нашег актива уједначене без великих одступања.
V

Размена искустава у вези са наставом на даљину и покушај да се усагласи и

договори како функционисати у овим ванредним околностима. По избору користити
гугл учионицу, мејл или вибер, водећи рачуна да се ученици не преоптерете слањем
превише материјала и садржаја, поштовати распоред.
VI

Све оцене на крају школске године су позитивне. Извршена је и подела одељења

унутар актива.
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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 стручног већа
2. Биљана Тајков
3. Снежана Жужић
4. Ендре Јо
5. Немања Васиљевић
6. Сандра Мирков
7. Александра Вукомановић
Састанак

Датум

I

Од 16. марта
до 12. јуна –
сваке недеље

Израда оперативног плана стручног већа за следећу
недељу

II

24, 25. и 26.
јун

Подела предмета за следећу школску годину

III

17. август

Израда извештаја и плана рада стручног већа

Активност
Aжурирање сајта,
школски лист,
међупредметна
сарадња.
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Дневни ред

Кратак опис активности
План је да у школској 2019/20.
наставимo са активностима
унапређења и ажурирања сајта.

Носиоци
активности
Биљана
Тајков

Време
реализације
током
школске
године

Рад на уређењу школског листа.
У току школске 2019/20. издата
су 4 броја листа, три у
електронском облику и један
штампани број на крају школске
године.

током
школске
године

У оквиру реализације изборног
предмета Језик, медији и култура,
покушаћемо међупредметну
сарадњу на изради кратких видео
записа и електронског портала.

током
школске
године

Одржавање и
инсталација
рачунара и
рачунарске мреже

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

еДневник

Координатор електронског
дневника

Сајт

Ажурирање сајта на мађарском
језику

Јо Ендре

токoм
школске
године

Немања
Васиљевић

токoм
школске
године

Плетикосић
Балаж

токoм
школске
године

еДневник

Координатор електронског
дневника

токoм
школске
године

Сведочанства и
дипломе

Штампање сведочанстава и
диплома

Биљана
Тајков,
Плетикосић
Балаж,
Немања
Васиљевић

јун 2020.

Антологија

Техничка припрема за штампу

Александра
Вукомановић

мај 2020.

8.2.14. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора уметности
(музичка култура, ликовна култура)
Стручно веће професора уметности у току шк. 2019/20. чинили су:
1. Жељко Вујановић, ликовна култура – председник стручног већа
2. Силвија Ристић, ликовна култура
3. Елизабета Бакош, музичка култура
4. Немања Мандарић, музичка култура
Састанак

Датум

Дневни ред

I

30.8.

План рада за 2019/20.

II

28.10.

Оцене на крају првог квартала, матурске теме

III

27.11.

Матурске теме
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IV

27.12.

Крај првог полугодишта

V

16.3.

Онлајн састанак за припрему наставе на даљину

VI

24.7.

Крај другог полугодишта и подела одељења за наредну

I Договор о сарадњи унутар актива, изради плана и реализацији наставних и
ваннаставних активности током школске године.
II Констатовано је да оцене на крају првог квартала на нивоу актива јесу уједначене, тј.
нема неких приметних одступања унутар актива и направљен је предлог матурских
тема које ће бити на располагаљу ученицима матурских одељења.
III Озваничене су теме за матурске радове и подељене ученицима који су изразили
жељу да пишу матурски рад из предмета ликовна култура (14 ученика), док за музичку
културу није било заинтересованих ученика.
IV Констатовано је да су оцене на крају 1. полугодишта, као и на крају првог квартала,
унутар нашег актива веома уједначене и нема великих одступања, те се треба трудити
да тако буде и убудуће.
V Размена искустава у вези са наставом на даљину и покушај да се усагласи и договори
како функционисати у овим ванредним околностима. По избору користити гугл
учионицу, мејл или вибер, водећи рачуна да се ученици не преоптерете слањем
превише материјала и садржаја поштујући који дан је одређени предмет по распореду.
VI Све оцене на крају школске године су позитивне, просек за нијансу виши од оцена,
тј. просека с краја 1. полугодишта, али такође без одступања унутар нашег актива.
Извршена је и подела одељења унутар актива, док су непознаница изборни предмети за
наредну годину због потребе поновног изјашњавања ученика те се о томе може
говорити на наредном састанку.
8.2.15. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физичког и
здравственог васпитања
Стручно веће професора физичког и здравственог васпитања чинили су:
1. Чаба Нађ – председник стручног већа
2. Љубомир Јотановић
3. Андријана Недељковић
4. Александар Хуба Барашић
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Састанак

Датум

I

19.8.2019.

Дневни ред
План рада за школску годину
Оперативни и глобални планови

II

26.8.2019.

Израда плана за предмет Здравље и спорт

III

2.9. 2019.

Школска такмичења
Секције

IV

20.12.2019. Анализа првог полугодишта

V

16.3.2020.

Онлајн састанак за припрему онлајн наставе

VI

23.6.2020.

Подела одељења

На првом састанку планиран је ток активности за школску годину. Договорене су
активности и подељена задужења у оквиру стручног већа. На састанку је договорено
шта по програму треба да се нађе у годишњим и оперативним плановима.
На другом састанку главна тема је био план за предмет Здравље и спорт, договорено је
шта из програма за предмет треба да буде у плану.
На трећем састанку договорене су обавезе стручног већа везане за организацију
школских такмичења и секција.
На четвртом састанку анилизиран је успех ученика на основу података о успеху.
Онлајн састанак одржан је поводом организације наставе на даљину. Договорено је да
ће ученици недељно добијати задатке, користиће се вибер и гугл учионица, задаци ће се
састoјати из више области, вежби за очување здравља, савета за исхрану, плана
вежбања.
На шестом састанку су подељена одељења по нормама професора.
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:
У првом разреду:
1. Језик, медији и култура
2. Уметност и дизајн
63

3. Примењене науке
4. Здравље и спорт
У другом разреду:
1. Језик, медији и култура
2. Појединац, група, друштво
3. Уметност и дизајн
4. Примењене науке
Чланови стручног већа:
1. Ђанић Јасна, Грађанско васпитање, Појединац, група, друштво, Језик, медији и култура –
председник стручног већа
2. Бакош Елизабета, Грађанско васпитање
3. Барлаи Јене, Грађанско васпитање, Појединац, група, друштво
4. Богдановић Богдан, Грађанско васпитање, Примењене науке
5. Вујановић Жељко, Уметност и дизајн

6. Вујачић Сања, Језик, медији и култура
7. Гајић Богдан, Грађанско васпитање, Појединац, група, друштво

8. Ђачић Лазар, Православни катехизис
9. Зечевић Јелена, Католичка веронаука
10. Ковач мр Лаура, Језик, медији и култура
11. Нагел Зоран, Грађанско васпитање, Примењене науке
12. Павловић Душан, Појединац, група, друштво
13. Утцаи Роберт, Католичка веронаука
14. Хајду Агнеш, Језик, медији и култура
15. Петкович Марта, Примењене науке
16. Штрицки Весна, Језик, медији и култура
17. Бајић Сања, Језик, медији и култура
18. Барашић А. Хуба, Здравље и спорт
19. Гаврилов Болић мр Борјана, Језик, медији и култура
20. Ђураковић Елвира, Здравље и спорт
21. Недељковић Андријана, Здравље и спорт
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22. Ристић Силвија, Уметност и дизајн
23. Мормер Сања, Језик, медији и култура
Састанак

Датум

Дневни ред

I

22. август

Договор о изради планова

II

20. јануар

Анализа успеха на полугодишту

III

3. март

Стручно усавршавање

IV

19. март

Организација наставе на даљину

1. састанак
- оперативни планови се израђују и шаљу на месечном нивоу
2. састанак
- анализом успеха на полугодишту уочено је да нема већих одступања у оквиру
појединачних изборних програма
3. састанак
- извештај члановима актива са семинара „Могућности примене пројектне наставе у
дигитално доба″”
4. састанак
- у току ванредног стања комуникација у оквиру актива ће се одвијати искључиво
путем мејлова;
- чланови актива ће наставу на даљину држати путем гугл учионице или путем
мејлова;
- председник стручног већа ће предавати заједничке недељне планове по
предметима.

8.3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА

У току школске 2019/20. године Педагошки колегијум је одржао једну седницу којом је
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.
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8.4.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ
АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Школске 2016/17. године формиран је Стручни актив за развојно планирање који је
приступио изради Развојног плана школе за 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.
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.

8.5.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ
АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:
1.

Јевтић Веселин, директор – координатор

2.

Елвира Ђураковић, професор биологије

3.

Агнеш Хајду, професор мађарског језика и књижевности
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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*

10.

Оливера Скендеровић, професор немачког језика

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 2019/20. године, али је објављен
само Програм наставе и учења за први и други разред гимназије. Стручни актив ће
пратити измене у програмима и израдити Анекс РШП.
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8.6.

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
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
2019/20. годину, у саставу:
-

Веселин Јевтић, директор школе

-

Јасна Ђанић, психолог - координатор Тима

-

Гордана Берић Пиштало, секретар школе

-

Бранка Јосимов, школски педагог

-

Љубомир Јотановић, професор физичког васпитања

-

Чаба Нађ, професор физичког васпитања

-

Естер Толнаи, професор енглеског језика

-

представник Савета родитеља
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;
- праћење активности на заштити од насиља, злостављања и замемаривања
- организовање ваннаставних активности у циљу превенције насиља;
- спортске активности у циљу превенције насиља (прво полугодиште: такмичење у
обарању руке, међуразредно такмичење у баскету; такмичења планирана за друго
полугодиште нису одржана због ванредне епидемиолошке ситуације и преласка на
онлајн наставу).
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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. 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

Годишњи план самовредновања припрема Tим за самовредновање. Годишњи план
самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је део
Годишњег плана рада установе.
Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и
његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада,
стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање
и васпитање, задовољство деце, ученика и родитеља, односно других законских
заступника деце и ученика.
У самовредновању учествују сви запослени установи, стручни органи, Савет родитеља,
Ученички парламент, ученици, наставници, васпитачи, стручни сарадници, директор и
орган управљања установе.
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
Наведени чланови Тима (укључујући и координатора) именовани су

Годишњим

планом рада школе и обухватају искључиво запослене у школи и при њиховом
именовању нису испуњени захтеви о саставу Тима предвиђени Правилником о
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вредновању квалитета рада установе (Сл. гл. РС, бр. 10/2019., члан 5). Док се не стекну
Правилником прописани услови, односно, Тим комплетира и у његовом раду учествује
директор школе, Тим је предложио да се посебан нагласак школске 2019/20. године,
стави на вредновање следећих области квалитета рада школе (Правилник о
стандардима квалитета рада установе Сл.гл. РС – Просветни гласник бр14/2018.):
- Област квалитета 4. Подршка ученицима (Тим незадовољан начином на који се
процењивала ова област прошле школске године, тачније недостатком података за
адекватну процену);
- Област квалитета 5. Етос
- Област квалитета 6. Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима.
Наведени чланови Тима за самовредновање били су спремни да, на основу мишљења
осталих чланова Тима, када буду именовани, овај предлог измене.
Акциони план самовредновања рада школе за школску 2019/20. годину изгледао је
овако:
Активности
Формирање Тима
за
самовредновање
за школску
2019/20. годину
Извештај о
самовредновању
за претходну
школску годину

Дефинисање
кључних области
квалитета који ће
се пратити и
вредновати
- Дефинисање
извора доказа за
стандарде који се
вреднују
Утврђивање
временске
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Начин
реализације
Одлука
директора

Носиоци
реализације
Директор

Време
реализације

- Израда коначне
верзије
Извештаја
- Анализа
резултата
- Извештавање
директора о
резултатима
Израда Плана
рада Тима и
Плана
самовредновања
рада школе за
шк. 2019/20.
Дискусија,
анализа и
припрема

- Тим
септембар –
- сви актери
октобар
самовредновања 2019.
- тела и органи
које директор
обавештава

- чланови Тима
са сарадницима

октобар
2019.

Дискусија,
анализа и

- чланови Тима
- чланови

октобар –
новембар

септембар
2019.

- Тим

септембар –
октобар
2019.

Реализовано:

Не

Не у пуном
саставу Тима

Не у пуном
саставу Тима

Не, у
недостатку
пуног састава
Тима
Не, у пуном
саставу Тима,

динамике процене
и вредновања
Припрема
материјала
потребног за
праћење и
вредновање
Подела задужења
Реализација
планираних
активности на
самовредновању
рада школе

Обједињавање и
анализа
прикупљених
података
Анализа
добијених
резултата,
издвајање јаких и
слабих страна
Предлози за
унапређење рада
школе

припрема

осталих Тимова
и актива у
школи
- Педагошки
колегијум

2019.

Преглед
документације,
посете часовима,
упитници за
запослене
родитеље и
ученике

- Чланови Тима
и осталих
Тимова и актива
у школи
- сви запослени,
ученици
родитељи
Тим, сви актери
самовредновања

до краја
наставне
године

Израда
Извештаја о
самовредновању

- Тим
- остали тимови
и активи
- Стручни и
органи
управљања
Учешће у
- Тим
планирању рада - чланови
школе за идућу
осталих Тимова
школску годину и актива у
свим сегментима школи
(Акциони план) - Стручни и
органи
управљања

април – мај –
јун 2020.

јун- август
2020.

август –
септембар
2020.

без састанка
Педагошког
колегијума и
осталих
Тимова,
органа и
актива

НЕ –
ванредно
стање

НЕ –
ванредно
стање

НЕ –
ванредно
стање

НЕ –
ванредно
стање

Уз ово, Тим је школске 2019/20. године, после захтева Школског одбора и закаснелог и
убрзаног сачињавања извештаја о самовредновању предложио и следеће мере за
превазилажење уочених мањкавости у области квалитета 1. ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.
Напомињемо да Извештај о самовредновању рада школе за школску 2018/19. није
објављен нити су са њим упознати стручни и остали органи, активи, већа и Тимови у
Школи.
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8.8.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Школске 2019/20. 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
4. Бакош Елизабета, професор грађанског васпитања
5. Богдановић Богдан, професор грађанског васпитања
6. Гајић Богдан, професор грађанског васпитања
7. Нагел Зоран, професор грађанског васпитања
Активност

Кратак опис активности

Планирање

Израда плана и програма рада

Информисање
ученика

Информисање ученика четвртог
разреда о систему
високошколског образовања,
пријемним испитима,
могућностима конкурисања,
трендовима на тржишту рада,
владиним и невладиним
програмима и услугама,
могућностима запошљавања,
школаринама, стипендијама 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 инстранству,
факултетима, конкурсима,
стипендијама и др. кроз часове
одељењског старешине и
индивидуална помоћ при
доношењу одлука
Образовање за каријеру,
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Носиоци
активности

чланови
тима
Ђанић

Реализација

август
＋
2.квартал
＋

помоћници
директора,
психолози

током првог
полугодишта
＋

психолози

током године
＋

одељењске
старешине
четвртог
разреда

током године
＋

сви

током године

Развијање вештина

Тестирање и
индивидуални
саветодавни рад

Анализа рада

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-а,
припрема за интрервјуе и др.)
Пружање помоћи ученицима у
процени сопствених
способности, интересовања,
вредности и циљева,
унапређивању школског упеха 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
Саветодавни 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

предметни
професори

＋

професори
грађанског
васпитања

током године
＋

психолози

током године
＋

психолози

током првог и
почетком
другог
полугодишта
＋

психолози

током године
＋

психолози

током године
＋

Ђанић,
одељењске
старешине

1. квартал

чланови
тима

јун
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8.9.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Стручни тим за инклузивно образовање као Тимове за додатну подршку ученицима
формирао је директор школе септембра 2019. године. Тимове су, поред стручних
сарадника, чиниле и одељењске старешине Елвира Ђураковић (3.ф), Сања Вујачић
(2.а), Јасмина Дулић (1.ИТ), родитељи и чланови наведених одељењских већа
У свом раду Тим је интензивно сарађивао са основним школама и саветницима
Школске управе Сомбор.
Планирано је да основни задаци Тима буду:
- прикупљање података од користи за додатну подршку ученицима,
- индивидуализовање наставних поступака за оба ученика,
- праћење успешности мера индивидуализације,
- додатна подршка ученицима и родитељима,
- стручно усавршавање чланова Тима и свих наставника о инклузивним облицима рада.
Планирано је да ове активности буду реализоване на седницама одељењских већа и
кроз индивидуалну сарадњу стручних сарадника, наставника, ученика и родитеља.
Активности школе почеле су још пре почетка школске године при реализацији
пријемног испита за одељење 1. разреда тзв. ИТ смера када се за пријемни испит
пријавила ученица Г.С. (индивидуализација, Основна школа „Иван Горан Ковачић).
За ученике Л. А. Б. (3.ф – ИОП1) и ученика Д. А. (2.а – ИОП2) израђивани су и праћени
персонализовани програми учења, али, што због објективних околности (велики број
промењених чланова одељењских већа, рад Педагошког колегијума, недостатак
времена, ванредно стање, онлајн настава), што због изостанка сарадње са родитељима,
сами комплетни документи, односно ИОП-и нису званично донети. Ипак, оба ученика
су била задовољна својим резултатима на крају школске године.
Посебно интензивна сарадња на индивидуализацији унаставе и учења остварена је са
мајком, одељењским старешином и одељењским већем ученице Г.С. – 1.ИТ
У отежаној комуникацији током ванредног стања, одељењске старешине 2.а и 3. ф су
очекивале да педагог ступа у контакт са родитељима и ученицима.

Активност:

Реализатори и сарадници:

Време реализације

Прикупљање података и

Педагог, директор, стручна

јули, август,

документације о Д.А.

служба ОШ „Иван Горан

септембар 2019.

Ковачић““, ИРК, отац и

године

74

рођак Д. А., саветнице ШУ
Сомбор
Упознавање са битним

Педагог, О.С., чланови

август, септембар

информацијама за Г. С., Д.А., Л.

одељењских већа,

2019. године

А. Б. и планом рада на

Педагошки колегијум

прилагођавању наставе и учења
Процена напретка Л.А. Б. (3.ф), Д.

Педагог, чланови

октобар 2019.

А. (2.а) и израда персонализованог одељењског већа 3.ф и 2.а
програма наставе и учења

(електронски)

Процена успешности

Педагог, психолог, чланови током године

реализованих мера

одељењских већа

индивидуализације
Индивуалне консултације са

Педагог

током године,

новим и „старим“ члановима

посебно у 2.

одељењских већа и одељењским

полугодишту

старешинама

Стручни тим за инклузивно образовање
(Тим за додатну подршку ученицима)

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
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Састанак Датум

Дневни ред

I

План рада Тима за шк. 2019/20. годину

23.8.2019.

II

29.2.2020.

III

19.8.2020.

Разно
Стручно усавршавање
План рада Тима за шк. 2020/21. годину
Разно

23.8.2019.
Формиран је план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у складу са
могућностима и потребама школе на основу прошлогодишњег извештаја Тима за
обезбеђивање квалитета и развој установе. План рада Тима је предат управи школе.
29.2.2020.
Координатор Тима је учествовао на стручном усавршавању: Обука запослених у
образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у
основном и средњем образовању. Место стручног усавршавања је била Техничка школа
„Иван Сарић” у Суботици.
19.8.2020.
Сагледане су могућности рада и деловања с обзиром на епидемиолошко стање у
држави. Констатовано је да ће се консултације, договарања и расправе обављати
онлајн.

8.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У школској 2019/20. 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.

9. ИЗВЕШТАЈИ

О

РЕАЛИЗАЦИЈИ

ПЛАНОВА

УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА
1.1.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Састав Школског одбора:
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РАДА

ОРГАНА

1. мр Лаура Ковач, представник запослених-председник Школског одбора
2. Љиљана Бањанин Острогонац, представник запослених
3. Љиљана Филиповић, 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. Река Варга Пољак
2. Војислав Маћош
Школски одбор је одржао 6 седница, и то:
Седнице

Датум одржавања

I седница

13.9.2019. год.

II седница

16.10.2019. год.

III седница

16.12.2019. год.

IV седница

29.1.2020. год.

V седница

26.2.2020. год.

VI седница

22.6.2020. год.

На седницама Школског одбора разматране су следеће тачке дневног реда:
Седница 1

Планирано

Реализовано

Усвајање записника

+

+

Усвајање Извештаја о раду директора Школе

+

+

+

+

+

+

+

+

Усвајање Предлога Извештаја о раду Школе за школску
2018/19. годину
Усвајање Предлога Годишњег плана рада за школску
2019/20. годину
Седница 2
Усвајање Предлога одлуке о првој измени Финансијског
плана за 2019. годину (након ребаланса буџета за 2019.
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годину)
Седница 3
Усвајање записника

+

+

+

+

+

+

+

+

Усвајање записника

+

+

Доношење Финансијског плана за 2020. годину

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Усвајање Предлога измена и допуна Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Гимназије „Светозар
Марковић”
Усвајање Предлога измена и допуна Правила понашања у
Гимназији „Светозар Марковић”
Информације о обављеним инспекцијским надзорима
Школе
Седница 4

Усвајање Предлога измена и допуна Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Гимназије „Светозар
Марковић“
Седница 5
Усвајање записника
Усвајање Финансијског извештаја о пословању за 2019.
годину
Усвајање Предлога измена и допуна Правилника о накнади
путних трошкова запослених
Седница 6
Усвајање Записника
Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор
директора Гимназије „Светозар Марковић“ и образовање
комисије за избор директора Школе

1.2.

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.
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1.3.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Послове помоћника директора у школској 2019/20. 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.
Активност

Садржај активности

Носилац
активности

Координација рада са
ванредним ученицима

Организовање консултативног рада

Организација ванредних

и испита

А. Славов

испита
Координација рада са
ученицима на размени

Обезбеђивање материјала
за родитељске састанке

Организација дежурстава
наставника

Распоред часова за ученика на
размени; сарадња са УГ

А. Славов

„Интеркултура“
Календар рада, изводи из ЗОСОВ и
осталих неопходних материјала и
информација
Дневно дежурство наставника
унутар школске зграде и школског
дворишта у време трајања наставе

К. Милојевић
А. Славов

К. Милојевић
А. Славов

Дежурство наставника у току
Организација дежурстава

израде тестова на такмичењима,

наставника на испитима и писменим испитима и матурском
такмичењима

К. Милојевић

испиту из матерњег језика и
страног језика/ математике
Организовање допунских испита за

Организација допунских
испита

ученике који полажу разлику
испита због преласка из других
средњих стручних школа или због

К. Милојевић
А. Славов

промене смера/ наставног језика
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Организација замена и
стручних замена

Организација замена за одсутне
професоре и обезбеђивање
несметаног функционисања наставе

К. Милојевић
А. Славов

Прегледање Књиге

К. Милојевић

евиденције / еДневника

А. Славов

Прегледање Матичне

К. Милојевић

књиге

А. Славов

Распоређивање одељења
по учионицама
Учешће у планирању и
програмирању рада
школе

К. Милојевић

К. Милојевић
А. Славов

10. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
10.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
Школски педагог Бранка Јосимов је за школску 2019/20. годину сачинила годишњи
план рада према Правилнику о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл.
гласник, Просветни гласник бр. 5/2012). Према овом правилнику, области рада
школског педагога су:
I

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада,

II

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада,

III

Рад са наставницима,

IV

Рад са ученицима,

V

Рад са родитељима, односно старатељима,

VI

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика,

VII

Рад у стручним органима и тимовима,

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
IX
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Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.

Школски педагог је садржаје свог програма оперативно разрађивала на годишњем и
месечном нивоу и водила сву предвиђену евиденцију о свом раду.
Поштујући Упутство о начину израде школске документације (МПНТР, август 2014.
године) у овом извештају ће бити наведене само неке, доминантне активности које су
реализоване (или нису) у раду педагога школске 2019/20. године, пошто су све
(уобичајене) реализоване активности евидентиране у документацији школског
педагога. Комплетна евиденција налази се у документацији педагога, укључених
запослених и органа школе.
На реализацију планираних активности школског педагога утицале су многе
непредвиђене околности, промене и захтеви који нису могли бити предвиђени током
планирања, па су планови (и послови) морали да се прилагођавају на месечном,
недељном и, често, на дневном нивоу. Да се за школску 2019/20. годину очекују многе
промене и да ће оне утицати на њен рад, педагог је била предвидела и у свом плану
рада за ту школску годину.
Оно што није било очекивано, а у великој мери је утицало на рад и активности
школског педагога је избијање пандемије, ванредно стање, прелазак на онлајн наставу и
комуникација са ученицима и запосленима на даљину. Тај период обележио је
недостатак и контрадикторне информације Министарства и њихова различита
тумачења

(од

описног

оцењивања,

па

надаље).

Ово

је

захтевало

двадесетчетворочасовни рад са наставницима, ученицима и управом школе.
Не рачунајући ово, први део школске године је обележио вишемесечни конфликт (из
непознатих, слабо аргументованих разлога) са управом школе. Првенствено око
формата достављања Извештаја о раду школског педагога (што још није решено), а
затим и око кашњења Извештаја о самовредновању рада школе (који после нигде није
објављен нити представљен).
Нови законски и правилнички документи, посебно увођење новог Програма и плана
наставе и учења у 2. разреду гимназије, као и новог смера (тзв. ИТ) у Гимназији,
пројекти и активности, па и неувремењене одлуке МПНТР и сарадња са Заводима
министарства, захтевали су од педагога значајно временско и радно ангажовање (од
координације до директне реализације).
Приоритети предвиђени Планом школског педагога углавном су реализовани. Силом
прилика, неки делови плана нису реализовани у потпуности, углавном рад и сарадња са
тимовима школе, комуникација и сарадња са стручним већима и органима школе. У
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сваком случају, идуће школске године педагог би требало да унапреди и инсистира на
бољој комуникацији и организацији рада тимова и органа школе, или бар на јаснијој
дефиницији поделе послова. Ако то и на који начин буде могуће у условима пандемије.
Активности којима је посвећено највише пажње и времена у раду педагога школске
2019/20. године (неке од послова је немогуће разврстати по подручјима рада
предвиђених Правилником, па су овде другачије груписани):


Сарадња са наставницима:
- на планирању и реализацији часова по новом Програму и плану наставе и
учења за 2. разред гимназије (рад почео још у августу 2019. године, наставио се
сарадњом са неким стручним већима предмета, Наставничким већем посвећеном
планирању и припремању наставе у септембру, и посебном радионицом о
исходима наставе и учења);
- интензиван и убрзан рад са некомплетним Тимом за самовредновање
(септембар 2019);
- индивидуална сарадња са наставницима – приправницима и, у великом броју,
наставника који су новодошли у школу, најчешће на део радног времена.
- сарадња са одељењским старешинама 1. разреда на проблемима прилагођавања
ученика;
- рад са одељењским већима 2. и 3. разреда на изради ИОП1 и ИОП2 за два
ученика (неуспешна – документи нису донети);
- посебна сарадња са родитељем, одељењским старешином и одељењским већем
ученице 1.ИТ којој је било потребно посебно прилагођавање физичких услова
(још од пријемног испита).
- сарадња са одељењским старешинама на имплементацији новина у друштвенокорисном раду.

 Анализа оцењивања у 1. полугодишту школске 2019/20. године (резултати
послати Стручним већима наставних предмета непосредно пред увођење
ванредног стања – без повратне информације, силом прилика);
 Учешће

у

активностима

на

системским

променама

општег,

односно,

гимназијског образовања:
- Заједнички родитељски састанци 1. разреда о променама у гимназијском
образовању (септембар 2019);
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 Учешће у организацији и реализацији матурског испита (прикупљање података
електронским путем, састављање стручног дела комисија за одбране матурских
радова, умножавање и дистрибуција испитног материјала за писмене задатке,
сређивање података о успеху ученика на матурском испиту). Уз поштовање
епидемиолошких мера.


Самосталан рад на координацији и реализацији пријемног испита одељења за
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику за три
гимназије из три округа на два наставна језика (електронски и непосредно, мај –
јун 2020. године). Уз поштовање епидемиолошких мера.



Прикупљање података о ученицима са здравственим проблемима којима је
потребна додатна подршка (или није) и координација прилагођавања процеса
наставе и учења тим ученицима (кроз сарадњу са родитељима, рад са
ученицима, сарадњу са основним школама, одељењским старешинама и
одељењским већима, као и Школском управом и Просветном инспекцијом)
током прошле и за наредну школску годину.



Припрема за комбиновани начин наставног рада: прикупљање података од
ученика, родитеља и наставника (комбиновани или „на даљину“, припрема
оперативног плана рада школе за прве две недеље, сарадња са одељенским
стрешинама 1. разреда...). Електронски, али најчешће непосредно.

Бранка Јосимов, школски педагог

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Школске 2019/20. 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
Реализација планираних активности психолога у току школске 2019/20. године:
I) Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
- припрема годишњег програма рада и месечних планова сопственог рада и праћење
реализације истог;
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- планирање сопственог стручног усавршавања;
II) Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
- континуирано праћење постигнућа ученика,
- израда годишњег извештаја о реализацији плана и програма школског психолога.
III) 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 одељењским старешинама око одређивања друштвено-корисног рада и
праћењу реализације, асистенција око израде ИОП-а,
- подршка у раду током онлајн наставе.
IV) Рад са ученицима
а) Праћење успеха и напредовања успеха ученика у настави и ваннаставним
активностима, индивидуално – саветодавни рад и пружање психолошке подршке
ученицима за које је процењено да им је то потребно.
б) Психолошко саветовање са ученицима:
-

едукација о ефикасним методама учења и излагања градива,

-

испитивање и развијање интересовања, склоности, способности за поједине врсте
делатности, те усмеравање заинтересованих и надарених ученика на даље
усавршавање (додатне наставе, секције, такмичења и сл.),

-

утврђивање узрока слабијег школског постигнућа и преузимање мера у складу са
тим,

-

откривање ученика са специфичним тешкоћама, утврђивање узрока и предузимање
одговарајућих мера,

-

утврђивање узрока избегавања присуствовања

настави и преузимање мера у

складу са тим,
-

подстицање развоја и испољавање унутрашње мотивације, посебно мотивације за
рад и учење,

-

рад са ученицима проблематичног понашања,

в) Реализација програма професионалне оријентације у облику групног испитивања
општих и специфичних способности, карактеристика личности, професионалних
интересовања и склоности и вредносних оријентација за ученике завршних одељења.
-

саветовање о избору професије;

-

упознавање ученика са уписном политиком факултета.
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г) Координисање рада Ђачког парламента
д) Подршка у условима онлајн учења
V) Рад са родитељима, односно старатељима
- по потреби пружање саветодавног рада родитељима и оснаживање у развоју
родитељских компетенција, као и подршка у условима онлајн учења,
- прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика,
- пружање помоћи родитељима у васпитном раду, инструктивно-саветодавни рад са
родитељима талентоване деце и деце која имају потешкоће у учењу и понашању,
- педагошко-психолошко едуковање родитеља за решавање развојних и других
проблема ученика.
VI) Рад са директором, стручним сарадницима
- сарадња са директором, помоћницима директора и педагогом у решавању образовноваспитних проблема.
VII) Рад у стручним органима и тимовима
- учествовање у раду Наставничког и одељењских већа;
- присуствовање колегијумимам и састанцима Педагошког колегијума;
- координисање и учешће у раду Тима за каријерно вођење и саветовање;
- координисање и учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
- учешће у раду Тима за инклузију;
- учешће у раду Селфи тима школе.
VIII) Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, културним институцијама,
невладиним организацијама и другим установама које доприносе остваривању циљева
и задатака образовно-васпитног рада:
-

стручни сарадници других основних и средњих школа,

-

Саветовалиште за младе (Дом здравља Суботица),

-

Истраживачка станица Петница,

-

Завод за јавно здравље Суботица,

-

сарадња са стручним активом психолога,

-

сарадња са Школском управом Сомбор,

-

сарадња са Мрежом подршке инклузивном образовању,
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-

помоћ у спровођењу истраживања Природно-математичког факултета, а
подржаног од стране Покрајинског секретаријата.

IX) Вођење документације и припрема за рад
-

вођење дневника рада психолога;

-

вођење психолошког досијеа ученика;

-

вођење евиденције о психолошким тестирањима ученика;

-

вођење евиденције о насилним ситуацијама на 2 и 3 нивоу;

-

вођење евиденције рада Ђачког парламента.
X) Стручно усавршавање
- Полагање стручног испита за рад у просвети
- Едукација из Интегративне терапије за рад са децом и младима
- Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба
- Присуствовање акредитованим семинарима:
-

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења

-

Искористи час

-

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и
учења

-

праћење савремене стручне литературе.

Извештај сачиниле:
Весна Штрицки, Весна Бојанић и Јасна Ђанић

10.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА
Школске 2019/20. године на месту школског библиотекара радило је пет извршилаца:
1.

Невенка Чудић (70% норме)

2.

Нели Сечењи (30% норме)

3.

Богдановић Богдан (20% норме)

4.

Хереди Карољ (30% 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

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. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
11.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ђачки парламент школске 2019/20. године је конституисан 12. новембра, када су
потврђени мандати чланова. Седници је присуствовала Јасна Ђанић, школски психолог
и координатор Ђачког парламента.
Сазвана је 1 седница Ђачког парламента.
Седница
I седница

Датум
одржавања
12.11.2019.

Присутни ученици су упознати са делокругом рада Ђачког парламента. Изабрани су
председник (Војислав Маћош, 4.2) и заменици председника Ђачког парламента
(Доминика Шулц, 3.3 и Нађ Варга Кристина, 3.ф). На одржаној седници су такође
изабрани представници Ђачког парламента у Школском одбору (Војислав Маћош, 4.2,
и Варга Пољак Река, 4.3) и Тиму за самовредновање (Немања Митрић, 4.2).
Ђачки парламент у протеклој школској години није предложио нити спровео ниједну
самосталну акцију.
Ђанић Јасна, координатор Ђачког парламента

12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
12.1. 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 2019/20. године
одржана је једна седница.

ПРВА СЕДНИЦА
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Избор председника и заменика председника Савета родитеља

-

Верификација мандата члановима Савета родитеља

-

Упознавање са предлогом Извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину и
предлогом Годишњег плана рада школе за 2019/20. годину

-

Упознавање са Извештајем о упису ученика у први разред школске 2019/20.
године

-

Доношење одлуке о донацији родитеља за унапређење услова рада Школе и
Извештај о утрошку прикупљених донација од родитеља у школској 2018/19.
години

-

Екскурзије (одређивање висине надокнаде за наставнике који воде ученике на
екскурзију)

-

Избор родитеља у тимове школе

-

Избор родитеља у локални Савет родитеља

-

Осигурање ученика (избор одговарајуће осигуравајуће куће)

Иван Сударевић,
председник Савета родитеља

13. ИЗВЕШТАЈИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПОСЕБНИХ

ПРОГРАМА

ИЗ

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
13.1. 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.
Ђачка екскурзија – Беч од 6. до 9. октобра 2019. године (3.1, 3.2, 3.3, 3.а, 3.б, 3.ц, 3.д,
3.е, 3.ф)
Окупљање је било планирано за 4.30. Водич аутобуса бр.1 је обавестио професоре да је
пукла осовина аутобуса и да је послат други аутобус уместо њега. Нисмо били
упознати са старошћу овог аутобуса, али је постојала сумња да је старији од пет година.
Са закашњењем смо кренули у 5.30 уместо у планираних 5.00 сати. Надомак Беча, око
13.00 сати и овај аутобус се покварио. Обавештена је управа Школе, као и туристичка
агенција. Возач аутобуса бр.2 је отклонио квар и оспособио аутобус за покрет.
Наставили смо путовање и стигли у Беч са закашњењем од готово 2 сата. Због ових
непредвиђених околности, долази до промена у плану активности и посета. Међутим, и
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сама агенција је извршила нека померања посета музејима о којима ми нисмо били
обавештени пре почетка екскурзије. Прво вече, после смештаја у хотел, возач аутобуса
бр.2 наставља са поправком аутобуса бр.1. После ове поправке више није било
проблема са аутобусом бр.1 до краја путовања.
Екскурзија је била у граду Бечу током које су ученици посетили шест музеја Албертину, Белведере, Природњачки музеј, Музеј историје уметности, Технички музеј
и дворац Шенбрун. Видели су много историјских споменика овог лепог града, забавили
се у Пратеру, панорамски посматрали град са брда Калемберг. Ученици су имали и
слободно време у граду за сопствене активности. Први дан смо имали мало времена за
обилазак центра града и музеја Албертина због горепоменутог квара. Од планираних
активности једино нисмо посетили манастир Јерменске браће.
У аутобусу бр.1 су били ученици и њихове одељењске старешине следећих разреда: 3.1,
3.2, 3.а и 3.ф.
У аутобусу бр.2 су били ученици и њихове одељењске старешине следећих разреда: 3.3,
3.б, 3.ц, 3.д и 3.е.
Извештај саставили:
Гордана Будановић и Богдан Гајић
Матурска екскурзија – Италија/ Словенија од 5. до 9. октобра 2019. године (4.1, 4.2,
4.3, 4.а, 4.б, 4.ц, 4.д, 4.ф)
На петодневну екскурзију у Италију и Словенију путовало се у периоду између 5. и 9.
октобра 2019. Екскурзију је организовала и реализовала туристичка агенција „Модена”
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 140 ученика, са два спратна аутобуса, двa
водича, четири возача, уз пратњу два лекара (др Сара Хампелић, др Тамара Шимић).
На пут се кренуло тачно у 5.00, како је и предвиђено програмом. Повратак је био нешто
после поноћи последњег дана. И у одласку и у повратку задржавање на граници није
било дуже од 45 минута.
Смештај

је

био

у

хотелима

„Боливар”***

(Лидо

ди

Јесоло),

„Маестосо”***/„Интернационал”*** (Монтекатини Терме) и „Алпина”*** (Крањска
Гора) на бази полупансиона (смештај и шведски сто за доручак, класична вечера).
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Посетили смо и обишли:
• Трст: панорамски Canale Grande, Црква Светог Спиридона (улазак), Piazza Unita
d’Italia
• Венецију: панорамски Palazzo Ducale, Liberia, Basilica San Marco, Campanile, Torre del
Orologio, Procuratie, Rialto, Casa d Oro, Santa Maria della Salute (улазак)
• Фиренцу: панорамски Santa Maria Novella, Pizza di san Giovanni, Cassa di Dante, Piazza
Del Duomo, Piazza della Signoria, Ponte Vecchia, Palazzo Pitti, Santa Croce
• Пизу: панорамски Campo Miracoli, Torre Pendente, Duomo
• Верону: панорамски Piazza Bra, Arena, Piazza della Erbe, Piazza della Signoria, Casa di
Giulietta
• Блед, панорамски
• Крањску Гору (ноћење)
• Постојнску јаму (улазак)
• Љубљану, панорамски
Предвиђен програм путовања у потпуности је реализован.
Извештај саставила
Љиљана Бањанин Острогонац

13.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА
РОДИТЕЉИМА
Као и претходних година, и школске 2019/20. 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. Ова сарадња показала се веома корисном у периоду одржавања наставе на
даљину.
Надамо се да ће се успешна сарадња родитеља и запослених у школи наставити и
наредних година.

13.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА
ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Школа је у току школске 2019/20. године сарађивала са локалном заједницом,
факултетима Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Београду, УГ
„Интеркултура” Србија, Савезом бораца НОР, Друштвом српско-руског пријатељства,
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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 2019/20. годину. Извештај о раду школе представља резултат
заједничког рада свих субјеката укључених у рад школе.
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