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1. УВОД 

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 2020/21. 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  

трећем и четвртом разреду на мађарском језику. По програму наставе и учења општег 

смера настава је извођена у по једном одељењу сва четири разреда на хрватском 

наставном језику. 

Ученици Гимназије, њих укупно 858, похађали су наставу у 39 одељења, у две смене 

(са кварталном променом). 

Први разред похађало је 201 ученика у 10 одељења и то: 2 одељења природно-

математичког 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 220 ученик у 10 одељења и то: 2 одељења природно-

математичког 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 215 ученик у 10 одељења и то: 2 одељења природно-

математичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на 

мађарском језику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику и 1 одељење 
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друштвено-језичког смера на мађарском језику, и 1 одељење општег смера на 

хрватском језику.  

Четврти разред похађало је 222 ученика у 9 одељења и то: 2 одељења природно-

математичког смера на српском језику и 1 одељење природно-математичког смера на 

мађарском језику, 4 одељења друштвено-језичког смера на српском језику, 1 одељење 

друштвено-језичког смера на мађарском језику и 1 одељење општег смера на хрватском 

језику. 

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

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 

 

ОБРАЗОВНИ СМЕРОВИ 

 

Смер Трајање Датум верификације 

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

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

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

одељење за ученике са 

посебним способностима за 

рачунарство и информатику 

четири године 21. март 2018. (128-022-191/ 2018-01) 

 

mailto:sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs
http://www.gimnazijasubotica.edu.rs/
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Гимназија „Светозар Марковић” се у своју школску зграду, у Улици Шандора Петефија 

бр. 1, преселила јануара школске 1991/92. године. Зграда је једна од најлепших у граду 

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

потребе гимназије.  

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

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

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

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 

Учионица 17 

Кабинет 2 

Мултимедијална сала 8 

Свечана сала 1 

Фискултурна сала 1 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

Школа од савремене опреме и наставних средстава поседује: 

1. рачунар 67 у функцији 62 
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2. лаптоп 51 у функцији 51 

3. ДВД плејер 2 у функцији 2 

4. пројектор 38 у функцији 32 

5. интерактивна табла 3 у функцији 2 

6. таблет 11 у функцији 11 

7. телевизор 4 у функцији 4 

8. штампач 16 у функцији 16 

9. скенер 4 у функцији 4 

10. мултифункционални уређај 5 у функцији 5 

11. фотокопир апарат 4 у функцији 4 

12. касетофон 10 у функцији 10 

13. графоскоп 8 у функцији 8 

14. музички стуб/ мини-линија 2 у функцији 2 

15. школски разглас 1 у функцији 1 

16. факс апарат 1 у функцији 1 

17. видео надзор 1 у функцији 1 

 

Учионице и кабинети опремљени су белим таблама, рачунарима/ лаптоповима и 

пројекторима. Пројектори су фиксирани на наменске држаче на плафону учионица и 

кабинета. 

Школа набавља следеће часописе и новине: 

- Буџетско рачуноводство 

- Педагошка стварност 

- Школски час 

- Историја 

- Часописи правне базе Параграфа 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА 

Годишњим планом рада за школску 2020/21. 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. 
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Поред ових, Планом предвиђених активности, у току школске 2020/21. године 

извршени су и други послови у циљу унапређења материјално-техничких услова рада 

школе: 

Svičevi za Amres internet - 4 ком   Донација родитеља 

15 микроскопа, 2 мерача притиска Мин. Правде - опремање кабинета билогије 

10 ком лаптопова     АП Војводина , Општина  

Штампач EPSON L15150   Мин. Правде - опремање кабинета биологије 

Фотокопир Canon -1 ком   Мин. Правде - опремање кабинета биологије 

Рачунар Intel  + монитор   Мин. Правде - опремање кабинета биологије 

Пројектор Epson EB-S41   Мин. Правде - опремање кабинета биологије 

2 пројектора ЛГ ПХ150Г лед 1280x720 Општина 

Беле табле (2ком-240x120цм, 6 ком 120x120цм) 2 столице -рачунов. Општина 

5 ком mp3 радија, 1 ком екстерни хдд-рацуноводство, 1 смарт тастатура, адаптери, 

тастатуре, звучници DVD RW трансценд еxтерни Општина 

6 лаптопова за опремање учионица за ученика са посебним спос. за рачунарство  

инф. Покрајински сек.за спорт и омладину конкурс + Град остатак 

18 PC рачунара за кабинет информатике  Општина + донација родитеља  

1 сто за стони тенис, 4 рекета, 1 # лоптица посудба на 5 година (Национални савет 

Мађарске националне мањине   

22 ком радне јединице, монитора, тастатуре и мишева    Пилот пројекат за 

опремање кабинета информатике - дигитална учионица  

 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

На остваривању Годишњег плана рада за школску 2020/21. годину било јеангажовано 

укупно 98,80 извршилаца, односно 108 запослених. 

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

табели: 

 

Опис - извршилац Свега 
Степен стручне спреме 

ОШ НК III IV VI VII 

Директор школе 1      1 

Помоћник директора 1      1 
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Педагошко – психолошка служба 

2 

      

• психолог школе      1 

• педагог школе      1 

Наставници 76.50    0.21 3.01 73.28 

Библиотекар 1.50     0.50 1 

Административно – финансијска 

служба 

4.50 

      

• секретар установе      1 

• референт за правне, 

кадровске и 

административне послове 

   1   

• техничар за одржавање 

информационих система и 

технологија 

   1   

• референт за финансијско-

рачуноводствене послове 
   0.50   

• дипл. економиста за 

финансијско-

рачуноводствене послове 

     1 

Техничка служба школе 
1 

      

• Домар/ мајстор одржавања   1    

Помоћна служба 
11.30 

      

• чистачица  11.30     

УКУПНО 98.80  11.30 1 2.71 3.51 80.28 

 

 

Преглед наставног кадра ангажованог школске 2020/21. године, са процентом 

ангажовања, дат је у табелама које чине саставни део Извештаја о раду школе. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ 

4.1.1. Реализација плана стручног усавршавања у установи 

У току школске 2020/21. 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. 

 

4.1.2. 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 

Предмет који 

предаје 

Назив акредитованог/ неакредитованог облика 

усавршавања 

Милијана 

Симић 
 

Географија Дигитални атлас, кат. број 784. Напредовање 

ученика, кат.број 1043/2018 
 

Адриана 

Тешић 
 

Географија Вебинари: Рад са дигиталним уџбеником за 

средње школе и промоција уџбеника географије за 

3. разред 
 

Зоран Нагел 
 

Географија Планирање и израда уџбеника, кат.број 69/1 од 31. 

1.2020. 

Јачање језичких компетенција просветних радника 

који изводе наставу на хрватском језику, кат. број 

74/1 од 5.2.2021. 

Организација рада током ванредног стања у 

васпитно-образовним и образовно-васпитним 

установама, кат. број 602 од 24.8.2020. 

присуствовање вебинарима: Онлајн обука за 

коришћење дигиталних уџбеника географије за 1. 

разред гимназије и платформа еУчи и Онлајн 

презентација уџбеника географије за средњу 
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школу 

Андријана 

Недељковић 

Љубомир 

Јотановић 

Александар 

Барашић 

Хуба 
 

Физичко и 

здравствено 

васпитањe 

 

Каталошки број програма: 998   

Планирање и реализација садржаја здравственог 

васпитања у настави физичког и здравственог 

васпитања 

 

Данијела 

Млађан Илић 

Чавић Диана 

Хемија Интернет учионица кат. бр 630, К4 Р1(онлајн) 

1.Вебинар Онлајн обука за коришћењедигиталних 

уџбеника за 1. Разред гимназије и платформе учи 

 2.Интернет учионица кат. бр 630, К4 Р1(онлајн) 

 
Александар 

Славов 

Српски језик и 

књижевност 

62. Републички зимски семинар (кат. бр. 883) 

Дигитално образовање 2021.  

Сања Вујачић Српски језик и 

књижевност  

62. Републички зимски семинар (кат. бр. 883) 

Бојана 

Ђоројевић 

Српски језик и 

књижевност  

62. Републички зимски семинар (кат. бр. 883) 

Сања Мормер  Српски језик и 

књижевност 

62. Републички зимски семинар (кат. бр. 883) 

Сања Бајић Српски језик и 

књижевност 

Mенторска обука као подршка запошљавању Рома 



15 

 

Соња 

Хампелић 

Енглески језик Onlajn didaktika (ОКЦ конференција) 

Љиљана 

Бањанин О. 

Енглески језик OPEN (The Online Professional English Network), 

онлајн семинар, 64 сата 

 

Емеше Сич Математика Суботичка Летња Академија, информатичка 

секција – дигитална писменост, 24 бода, бр. кат. 

1084 К1, П1,10-14.08.2020. 

Суботичка Летња Академија – математичка 

секција, онлајн семинар, 26.09.2020., 1 дан 

Предавање: У заробљеништву интернета – 

Ограничење или слобода?, Предавач хабил. 

Золтан Сич, место предавања: Центар „ВМ4К“, 

08.10.2020. 

Интерни семинар за коришћење паметне табле у 

Гимназији „Светозар Марковић“, 14.10.2020. 

ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ (3 недеље) за језик 

националне мањине: Модули обука за развој 

језичких компетенција наставника који наставу 

реализују на језицима националних мањина (24 

бода) – од 18.10.2020., кат. бр. 502/20 МПНТР, 

К1К2, П3 

Бесплатан вебинар  - Представљање дигиталног 

уџбеника за 1. разред гимназије,  Издавачка кућа 

„Клетт“ 

Андор Анђал Математика Интерни семинар за коришћење паметне табле у 

Гимназији „Светозар Марковић“, 14.10.2020. 

ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ (3 недеље) за језик 

националне мањине: Модули обука за развој 

језичких компетенција наставника који наставу 

реализују на језицима националних мањина (24 

бода) – од 18.10.2020., кат. бр. 502/20 МПНТР, 
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К1К2, П3 

Јелена 

Пиуковић 

Математика Organizacija rada tijekom izvanrednog stanja u 

odgojno-obrazovnim i obrazovno-odgojnim 

ustanovama 

Саветовање је одржано за наставнике који наставу 

реализују на хрватском језику (1 бод ) - 602 од 

24.9.2020., Педагошки завод Војводине 

Jačanje jezičnih kompetencija prosvjetnih djelatnika 

koji izvode odgojno-obrazovni i obrazovno-odgojni 

rad na hrvatskom jeziku 

(1 бод ) – 74/1 од 5.2.2021., Педагошки завод 

Војводине 

бесплатан вебинар-Рад са дигиталним уџбеницима 

математике за средњу школу, 21.1.2021. Е-учи 

Силвија 

Молнар 

Страни језици и 

латински језик 

 

Модули обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина, електронска обука (октобар 

2020.) 

Љиљана 

Филиповић, 

Силвија 

Молнар 

Страни језици и 

латински језик 

 

Вебинар, представљаење уџбеника за трећи и 

четврти разред (април 2021) 

Móra Regina Мађарски језик и 

књижевност 

Дигитализација школских процеса и активности 

(1-8/21) 

Летња Академија (1084) 

Herédi Károly Мађарски језик и 

књижевност 

Модули обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина, број решења министра: 610-

00-00396/2019-07 од 11.4.2019. године 
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Hajdú Ágnes Мађарски језик и 

књижевност 

Модули обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина, број решења министра: 610-

00-00396/2019-07 од 11.4.2019. године 

Богдан Гајић Историја Холокауст онлајн 

Јулијана 

Јамбор 
Физика 

Каталошки број 629 - Ефикасан рад школских 

тимова усмерен на унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада установе (8 бодова) 

Тања Мијатов Физика  

Каталошки број 602 – Организација рада тјеком 

изванредног стања у одгојно-образовно и 

образовно-одгојним установама, Педагошки завод 

Војводине, датум одржавања 26.9.2020. (1 бод); 

Каталошки број 74/1 – Јачање језичких 

компетенција просвјетних дјелатника који изводе 

одгојно-образовни и образовно-одгојни рад на 

хрватском језику, датум 24.4.2021.у Суботици 

(број бодова 1) 

Мелинда 

Андраши 
 Физика 

Модул обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина (2027/20 МПНТР) 

Каталошки број 630 – Интернет учионица 

Љиљана 

Крнајски 

Беловљев 

Физика 

Каталошки број 1691/20 - Модул обука за развој 

језичких компетенција наставника који наставу 

реализују на језицима националних мањина (8 

сати) 

Каталошки број 1-23/1-2021 – Са стресом је лако 

ако знаш како  

Каталошки број 1164/2021/12531 - Програм обуке 

за запослене у образовању – дигитална учионица 
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Балаж 

Плетикосић  

Рачунарство и 

информатика 

Модули обука за развој језичких компетенција 

наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина, број решења министра: 610-

00-00396/2019-07 од 11.4.2019. године 

Иван 

Баричевић 

Хрватски језик и 

књижевност 

Јачање језичних компетенција просвјетних 

дјелатника који изводе одгојно-образовни и 

образовно-одгојни рад на хрватском језику 

Иван 

Баричевић 

Хрватски језик и 

књижевност 

Организација рада тијеком изванредног стања у 

одгојно-образовним и образовно-одгојним 

установама 

Иван 

Баричевић 

Хрватски језик и 

књижевност 

Обука за израду задатака за Државну матуру за 

припаднике мањинских заједница 

 

 

4.1.3. Реализација плана стручног усавршавања директора 

Извештај о реализацији плана стручног усавршавања директора саставни је део 

Извештаја о раду директора за школску 2020/21. годину и чини саставни део Годишњег 

извештаја о раду школе за школску 2020/21. годину. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

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

друштвено-корисни рад, час одељењског старешине 

2.  Припрема 

3.  

Стручно усавршавање, педагошка документација, руковођење стручним већем, 

кабинетом, испити, припрема ученика за такмичење, менторски рад, рад у 

комисијама, дежурство, рад у пројекту МПНТР 

4.  Рад у стручном, одељењском и Наставничком већу 

 ДИРЕКТОР 
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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 

 

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. 
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6. КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ШКОЛИ 

Настава се у школи организује у две смене. 

Распоред звоњења у школи је дат у следећој табели. 

 

I смена 

(пре подне) 

 II смена 

(после подне) 

1.час 7:30 – 8:00  1.час 13:30 – 14:00 

2.час 8:05 – 8:35  2.час 14:05 – 14:35 

3.час 8:50 – 9:20  3.час 14:50 – 15:20 

4.час 9:25 – 9:55  4.час 15:25 – 15:55 

5.час 10:05 – 10:35  5.час 16:05 – 16:35 

6.час 10:40 – 11:10  6.час 16:40 – 17:10 

7.час 11:15 – 11:45  7.час 17:15 – 17:45 

8.час 11:50 – 12:20  8.час 17:50 – 18:20 

 

РАСПОРЕД СМЕНА 

У првом и трећем кварталу школске 2020/21. године ученици I и III разреда похађали су 

наставу пре подне, а ученици II и IV разреда после подне. Смене су се мењале у другом 

и четвртом кварталу, када су ученици II и IV разреда наставу похађали пре подне, а 

ученици I и III разреда после подне.  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

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 

2020/21. годину. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада остварени су: 

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

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

Прво полугодиште је почело у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршавало се у 

среду, 23. децембра 2020. године.  
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На основу Допуне стручног упутства о извоћењу наставе (20. 08. 2020. године) од 

министра просвете током школске 2020/2021. године настава се изводила по моделу Б. 

Овај модел представља комбиновану наставу. По овом моделу се одељења величине 

изнад 15 ученика се деле у групе, и те групе долазе у школу наизменично у терминима 

од недељу дана. 

У првом полугодишту је било 77 наставна дана. Прво полугодиште је било 

организовано у два квартала. Први квартал почео у уторак, 1. септембра, а завршавао се 

у понедељак, 26. октобра. Други квартал је почело у уторак, 27. октобра, а завршавао се 

када и прво полугодиште. 

На основу дописа министра просвете од 27. 11. 2020. године у периоду од 30. новембра 

до 18. децембра настава се изводила по моделу А, односно онлајн. 

Друго полугодиште почело у понедељак, 18. јануара и завршавало се у петак, 22. јуна 

2021. године и имало је 108 наставна дана, за ученике првог, другог и трећег разреда. За 

ученике четвртог разреда друго полугодиште се завршавало у уторак, 25. маја 2021. 

године, и имало је  88 наставна  дана. Трећи квартал почео у понедељак, 18. јануара 

2021. године, а завршавао се у среду, 31. марта. Четврти квартал је почео у четвртак, 1. 

априла, а завршавао се када и друго полугодиште. 

У току школске године ученици имали зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почео у четвртак, 24. децембра 2020. године, а завршавао се у петак, 15. 

јануара 2021. године. 

На основу дописа министра просвете од 8. марта 2021. године у школи  од 8. марта 

настава се изводила онлајн. Од 19. априла 2021. настава се изводила по моделу Б, 

односно по комбинованом моделу.. 

Пролећни распуст организован је у два дела: први део почео је у петак, 2. априла и 

завршавао се у понедељак, 5. априла 2021 године, а други део почео је у петак, 30. 

априла и завршавао се у уторак, 4. маја 2021. године. 

За ученике четвртог разреда летњи распуст почиње по завршетку матурског/ завршног 

испита. За ученике првог, другог и трећег разреда летњи распуст почео у среду, 23. 

јуна, а завршавала се у уторак, 31. августа 2021. године. 

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

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

- субота, 5.IX 2020. године - по распореду за понедељак; 

- субота, 19.IX 2020. године – за организовање и реализацију активности из 
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области изборних предмета;  

- четвртак, 1.X 2020. године - по распореду за понедељак; 

- субота, 3.X 2020. године - Дан школе; 

- уторак, 3.XI 2020. године - по распореду за петак; 

- субота, 15. В 2021. године - за организовање и реализацију активности из 

области изборних предмета. 

-  

ВАЖНИЈИ ДАТУМИ: 

- понедељак, 28. децембар 2020. године, подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта. 

- понедељак, 27. јануар 2021. године, прослављен Дан Светог Саве – Дан духовности. 

- недеља, 9. мај 2021. године, полагање пријемног испита за ученике који желе да 

упишу одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

- петак, 4. јун 2021. године,  полагање матурског испита из матерњег језика. 

- понедељак, 7. јун 2021. године, полагање матурског испита из страног језика/ 

математике. 

-, среда, четвртак и петак 9., 10. и 11. јун 2021. године, одбране матурских радова (по 

раније утврђеном распореду). 

- петак, 18. јун 2021. године, подела диплома ученицима који су положили матурски 

испит. 

- среда, 30. јун 2020. године, подела сведочанстава ученицима који су завршили први, 

други и трећи разред. 
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ИЗ ЛЕТОПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

1. 9. 2020. 

Почетак школске године 

Први наставни дан и пријем првака 

(ученици иду по комбинованом моделу) 

 

17. 9. 2020. 

,,Кенгур без граница“ 

Друштво математичара Србије организовало је и ове 

године Међународно такмичење ,,Кенгур без граница“, 

чији је циљ да повећа интересовање за математику и 

природне науке. 

 

23. 9. 2020. 

Радионица ,,Археологија 

на длану“ 

У оквиру Дана европске баштине у Гимназији је 

реализована археолошка радионица, чији су учесници били 

ученици трећег разреда. Циљ радионице било је 

упознавање са најважнијим локалитетима из прошлости на 

територији Републике Србије. Радионицу су испред 

МЗЗСК Суботица представиле директор установе Леда 

Шилинг и археолог конзерватор Неда Мирковић Марић, а 

демонстрирале су је археолог Душка Радосављевић и Ана 

Гавриловић, уз учешће Ивоне Киш Малиновић, вишег 

конзерватора-техничара. 

 

25. 9. 2020. 

XVIII конференција 

средњошколаца ,,Генијус“ 

На конференцији средњошколаца ,,Генијус“, на којој 

ученици представљају свој научно-истраживачки рад из 

одабране области, Криштоф Немет и Река Хорват освојили 

су 1. место. Њихови ментори биле су професорице 

биологије Силвија Фараго и Хермина Молнар Виг. 

7. 10. 2020. 

Такмичење из стоног 

тениса 

На Градском такмичењу из стоног тениса екипа Гимназије 

заузела је 1. место. У појединачном такмичењу ученик 

Богдан Гвозденовић освојио је 1. место, а Ведран Бошњак 

3. место. Ученици су се пласирали на окружни ниво 

такмичења.  
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16. 10. 2020. 

Светски дан здраве хране 

Тема овогодишњег Базара здраве хране била је здрава 

ужина. Ученици су поделили интересантне и корисне 

рецепте за припремање здраве ужине. 

 

17. 10. 2020. 

ХХХI Међународни 

фестивал поезије и 

песника 

 

У организацији Српског завичајног клуба ,,Слога“ одржан 

је ХХХI Међународни фестивал поезије и песника. На 

фестивалу је ове године учествовало око сто педесет 

песника, а песме наших ученица Данице Ђорђевић и 

Андрее Сакач објављене су у зборнику радова ,,Панонски 

галеб“. 

 

21. 10. 2020.  

Прва емисија 

,,Светозарца“ 

На телевизији YuEco почело је емитовање ,,Светозарца“, 

емисије колажног типа коју воде ученици наше школе, а 

која је замишљена као гимназијски дневник. 

 

1. 11. 2020. 

Литерарни конкурс                    

,,Гавран“ 

На литерарном конкурсу ,,Гавран“, који је расписао Арт 

биоскоп ,,Александар Лифка“ у оквиру Филмског 

фестивала фантазије и хорор филма ,,Хризантема“, 

награђене су Ивана Имрић (2. место), Јована Милошевић 

(3. место) и Лазарела Стефановић (специјална награда). 

 

11. 12. 2020.  

Квиз ,,Мрежа читања“ 

У квизу ,,Мрежа читања“ (некадашњем ,,Читању до 

звијезда“) учествовало је петнаест ученика Гимназије који 

наставу похађају на хрватском језику. Овогодишњи квиз 

посвећен је теми ,,Књига, књижара, књижница“.  

 

12. 12. 2020. 

Рецитаторско такмичење 

на мађарском језику 

На рецитаторском такмичењу на мађарском језику 

,,Химна“ (Kölcsey Ferenc: Himnusz)  и ,,Беседа“ (Vörösmarty 

Mihály: Szózat) награђени су ученици Шандор Ботонд Кери 

(2. место) и Криштоф Немет (3. место). Њихове менторке 

биле су професорице Регина Мора и Агнеш Хајду. 
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12. 12. 2020. 

Такмичење у решавању 

пословне студије случаја 

Међу финалистима онлајн такмичења ,,High School Case 

Competition“ нашао се и ,,Плитак поток“, тим наше школе, 

који су чинили Мила Ковачевић, Андрија Васић и Марко 

Вукманов Шимоков. Циљ такмичења био је да се 

средњошколцима приближи концепт пословања, доношења 

одлука и решавање проблема. 

 

19. 1. 2021. 

Уџбеници на хрватском 

језику 

Ученици првог разреда општег смера који похађају наставу 

на хрватском језику добили су уџбенике који су усклађени 

са новим Програмом и прате градиво. У превођењу 

уџбеника учествовали су професори Јелена Пиуковић, 

Тања Мијатов, Зоран Нагел, Јасмина Баричевић, Иван 

Баричевић и Мирјана Црнковић. 

 

26. 1. 2021. 

Светосавски конкурс  

Ученици који су награђени на овогодишњем Светосавском 

литерарном конкурсу су Ања Антал (1. место), Владимир 

Десница (2. место) и Нађа Меанџија (3. место).  

 

27. 1. 2021.  

Школска слава – Свети 

Сава  

Школска слава је услед пандемије корона вируса 

симболично обележена у присуству директора и мањег 

броја запослених. Приликом свечаности, уручена је 

награда директору Веселину Јевтићу, који је потпомогао 

хуманитарну организацију ,,Сви за Космет“. 

 

23. 2. 2021.  

Акција добровољног 

давања крви 

У акцији добровољног давања крви учествовало је 

двадесет четири ученика и четири професора. 

 

28. 2. 2021. 

,,Читајмо гласно“ 

Поводом Националног дана књиге ученици 2.б правили су 

видео-снимке путем којих су промовисали читање. 

 

19. 3. 2021. 

Општинска смотра 

рецитатора ,,Песниче 

Овогодишња општинска смотра рецитатора одржала се 

онлајн, путем Зум платформе. На Зонску смотру (одржану 

24. марта) пласирали су се Хелена Савић, Виктор Дулић, 
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народа мог“ Нађа Меанџија, Дијана Лацман, Ивана Вучиновић, Вања 

Босанац и Хенриета Франциа, док су на Покрајинском 

нивоу (21-23. април) учествовале Хелена Савић, Нађа 

Меанџија, Ивана Вучиновић и Вања Босанац. Хелена 

Савић и Нађа Меанџија добитнице су Златне дипломе, а 

Нађа Меанџија се пласирала и на Републичко такмичење. 

 

20. 3. 2021. 

Покрајинско такмичење 

,,Казинци Ференц“  

 

Под менторством професорице Агнеш Хајду ученице 

Бојана Војнић и Луна Шипрага награђене су на онлајн 

такмичењу у лепом говору на мађарском језику и 

пласирале су се у финале. 

 

3. 4. 2021. 

Окружно такмичење 

средњошколаца у 

уметничким категоријама 

Ученици мађарских одељења учествовали су у онлајн 

такмичењу у уметничким категоријама. Ученици који су 

прошли на следећи ниво такмичења су Кити Цурновић 

(проза), Леа Дедовић Томић (драмски монолог), Криштоф 

Немет (приповетка и публицистика), Бојана Војнић 

(приповетка), Лена Барна (научна проза) и Роберт Сабо 

Немеди (хумореска).  

 

25. 5. 2021. 

Последњи наставни дан за 

матуранте 

Матуранти су обележили свој последњи наставни дан у 

Гимназији.  

16. 6. 2021. 

Испраћај матураната  

Матуранти су се опростили од Гимназије, одељењског 

старешине и свог одељења на последњем ЧОС-у, 

одржаном у њиховим учионицама и у складу са 

препорученим мерама, а славље су наставили у ресторану 

,,Спартак“.  

 

22. 6. 2021. Последњи наставни дан 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСПОРЕДА НАСТАВНИХ И 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

У току школске 2020/21. године у Гимназији нису организоване ваннаставне 

активности реализоване кроз секције. Додатна настава је органиѕована онлајн, и не 

постоји прецизни подаци о броју одржаних часова додатне наставе наставе. 

 

 

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. 

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 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

Школске 2020/21. године Гимназију „Светозар Марковић” похађало је 858 ученика. На 

крају наставне године (јун 2021. године) ученици су постигли следећи успех: 

 Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Укупно 

бр. 

ученика 
% 

бр. 

ученика 
% 

бр. 

ученика 
% 

бр. 

ученика 
% 

бр. 

ученика 
% 

одличан 

успех 
121 66,20 122 55,45 121 56,28 145 65,32 509 59,32 

врло добар 

успех 
66 32,84 83 37,73 76 35,35 69 31,08 294 31,08 

добар успех 10 66,67 12 5,45 13 6,05 8 3,60 43 5,01 

довољан 

успех 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

недовољан 

 
4 1,99 3 1.36 1 0,47 0 0,00 8 3,60 
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ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ 

7.1.1. 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. Илић Андреј   4.1 

2. Миловић Мила   4.1 

3. Рашуо Нена    4.1 

4. Чупић Лука    4.1 

5. Радмиловић Иван   4.2 

6. Стојановић Исидора  4.2 

7. Шкорић Мила   4.2 

8. Спасић Ребека   4.3 

9. Тот Ноеми    4.3 

10. Шили Акош    4.3 

11. Ботић Михајло   4.а 

12. Буљовчић Ивана   4.а 

13. Ковачевић Мила   4.а 

14. Класановић Наталија  4.б 

15. Миленковић Миљана  4.б 

16. Милић Никола   4.б 

17. Лазаревић Милица   4.д 

18. Анишић Симона   4.д 

19. Вукманов Миа   4.д 

20. Копуновић Петра   4.д 

21. Дулић Марија   4.ф 

   

 

 

7.1.2. Награде на републичким такмичењима 

У току школске 2020/21. године ученици Гимназије учествовали су на бројним 

такмичењима. Најуспешнији ученици у току претходне школске године су: 
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1. Дарио Вајда, одељење 2.ит – освојена I награда на Државном такмичењу из 

математике, ментор проф. Јасмина Дулић и III награда на Државном такмичењу 

физике, ментор Алан Павлуковић ; 

2. Александар Рашковић, одељење 2.ит – освојена III награда на Државном такмичењу 

из математике, ментор проф. Јасмина Дулић и I награда на Државном такмичењу 

физике, ментор Алан Павлуковић; 

3. Огњен Teпић, одељење 2.ит – освојена III награда на Државном такмичењу из 

математике, ментор проф. Јасмина Дулић и II награда на Државном такмичењу 

физике, ментор Алан Павлуковић; 

4. Криштоф Немет, одељење 3.е – освојена II награда на Националној географској 

олимпијади, III награда на Европској географскoj олимпијади, ментор проф. 

Mарта Петкович; 

5. Пајић Милош,  одељење 3.ит – освојена III награда на Државном такмичењу из 

математике, ментор проф. Силвија Годањи; 

6. Акош Шили, одељење 4.3 - освојена III  награда на Државном такмичењу из 

математике, ментор проф. Андор Анђал; 

7. Ботић Михајло, одељење 4.а -  Књижевна олимпијада III награда,  ментор проф. 

мр. Борјана Гаврилов Болић,  Национална географска олимпијада II.награда 

ментор проф. Зоран Нагел; 

8. Анишић Симона, одељење 4.д -  Књижевна олимпијада III награда,  ментор 

проф. Сања Мормер; 

9. Бања Босанац, одељење 4.д -  Књижевна олимпијада III награда,  ментор проф. 

Сања Мормер. 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ОРГАНА 

УСТАНОВЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 

8.1.1. Реализација плана рада Наставничког већа 

Наставничко веће је током школске 2020/21. године одржало укупно 5 седница.  

Дневни ред седница, њихово одступање од плана и реализација планираних активности/ 

тема дати су у прегледу: 

I седница 17.9.2020. 

 1. Разматрање Предлога Годишњег план рада за школску 2020/21. 
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Годину 

 2. Разматрање Предлога Извештаја о раду директора и разматрање 

Предлога Извештаја о раду Школе за школску 2020/21 

 3. Разно 

II седница 21.04.2021. 

 1. Избор представника запосленог за члана Школског одбора 

III седница 26.5.2021. 

 1. Извештај са одељењских већа 4. разреда 

 2. Избор Ученика генерације  

 3. Организација и спровођење матурског испита 

 4. Разно 

IV седница 14.6.2021. 

 1. Испитни одбор (утврђивање оцене са матурског испита) 

 2. Разно 

V седница 16.8.2021. 

 Организација рада за почетак школске године 

 Разно 

VI седница 26.8.2021. 

 Резултати поправних испита 

 Разно 

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. 
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8.1.2.  Извештај о реализацији плана рада одељењских већа 

У школској 2020/21. 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. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 

8.1.3. Извештај о реализацији плана рада Стручног већа професора српског 

језика и књижевности 

Стручно веће професора српског језика и књижевности у школској 2020/21. години 

чинили су: 

1. мр Лаура Ковач 

2. мр Борјана Гаврилов Болић 

3. Александар Славов 

4. Сања Бајић 

5. Сања Вујачић 

6. Бојана Ђоројевић 

7. Јелена Стреларац 

8. Сања Мормер 

9. Оливера Толимир 

Састанак Датум Дневни ред 

I 17.8. 

2020. 

1. Предлог поделе одељења у којима ће чланови предавати 

2. Извештај С. Вујачић са Педагошког колегијума 

3. Избор новог председника Стручног већа 

4. Разно 

II 31.8. 

2020. 

1. Израда годишњих и оперативних планова 

2. Договор о извођењу наставе током септембра 

III 25.11. (онлајн)  



33 

 

2020. Одлука о списку писаца и дела за припрему матурског испита 

IV 10.4. 

2020. 

(онлајн)  

Одржавање писмених задатака у другом полугодишту 

V 25.5. 

2020. 

Дефинисање тема за матурски писмени задатак из српског 

језика и књижевности 

 

Састанак Датум Закључци 

1. 17.8. 

2020. 

1. Сви чланови Стручног већа су се усагласили са поделом 

одељења која је поднета Управи 

2. С. Вујачић је известила Стучно веће да је на Педагошком 

колегијуму истакнуто да ове године неће бити секција ни 

окупљања, да план рада актива још није могуће направити. С. 

Вујачић је на колегијуму тражила да активности које је 

Стручно веће организовало до сада у склопу школских секција 

(обележавање јубилеја и сарадња са локалном самоуправом) 

убудуће преузму они који предају изборне предмете. На 

колегијуму је поставила и питање у вези са писменим 

проверама у оквиру часова од 30 минута, као и питање 

иницијалног тестирања али на ова питања Управа није дала 

одговор. 

3. С. Вујачић је председавала Стручним већем јер је Б. 

Ђоројевић која је до тада била председник Стручног већа 

конкурисла на посао наставника српског језика у школи на 

неодређено време, па је због сукоба интереса прекинула 

мандат. Стручно веће је донело одлуку да Б. Ђоројевић 

поново буде председник Стручног већа. 

2. 31.8. 

2020. 

1. Обавезе око израде планова су чланови Стручног већа 

поделили, сваки члан је добио задужења у оквиру израде. 

2. Чланови су се договорили да ће као и до сада међусобно 
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размењивати материјале и договарати се око наставних 

садржаја који ће се реализовати. 

3. 25.11. 

2020. 

Сачињен је списак писаца и дела за припрему матурског 

испита 

4. 10.4. 

2020. 

Поводом дописа из Министарства у којем је наведено да се 

стручна већа изјасне поводом одржавања писмених задатака у 

другом полугодишту, Стручно веће једногласно је одлучило 

да се одржи још један писмени задатак (дакле да ученици 

током школске године пишу укупно три писмена задатка). 

5. 25.5. 

2020. 

На седници су дефинисане теме за матурски писмени задатак 

из српског језика и књижевности 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Антологија  Прикупљање, одабир и лектура 

најуспелијих ученичких 

литерарних радова, уређивање 

Антологије 
мр Лаура 

Ковач 

Током шк. 

године 

континуира

но/ 

објављива

ње - мај 

2021.  

Gymnasium Уређивање школског листа, 

прикупљање и обрада текстова 

мр Борјана 

Гаврилов 

Болић 

чланови 

новинарске 

секције 

Квартално 
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Лекторисање 

школског сајта 

Лектура текстова који се 

објављују на школском сајту Бојана 

Ђоројевић 

Током шк. 

године 

континуира

но 

Летопис Праћење новости и догађања 

везаних за наставне и 

ваннаставне активности у школи  
Сања Мормер 

Током шк. 

године 

континуира

но 

 

8.1.4. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора мађарског 

језика и књижевности 

Стручно веће професора мађарског језика и књижевности претходне школске године 

чиниле су: 

1. Регина Мора – Móra Regina 

2. Карољ Хереди – Herédi Károly 

3. Агнеш Хају – Hajdú Ágnes (председник) 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 31. 08. 

2020. 

а) подела часова,  

б) предлог глобалног плана стручног већа и извештај о 

прошлогодишњем раду 

II 26. 10. 

2020. 

а) анализа успеха после 1. квартала 

б) такмичење из правописа (такмичари) 

III 26. 11. 

2020 

а) матурске теме за домаћи рад 

б) такмичења (организација) 

IV 12. 05. 

2021. 

матурски писмени рад из матерњег језика 

V 11. 06. закључивање оцена на матурском писменом задатку 
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2021. 

VI 01. 07. 

2021. 

подела предмета 

 

Састанак Датум Закључци 

1.  

 

31. 08. 

2020. 

а) Регина Мора ради у гимназији са 60 % , предаје у следећим 

разредима: 1.3, 2.3, 4.3 

Карољ Хереди: 3.3, ЈМК у првим и другим разредима + 

библиотека 

А. Хајду: 1.е, 2.е, 3.е, 4.е 

 

б) глобални план и извештај су послати у електронској форми. 

План није сасвим остварен због епидемије.  

 2.   26. 10. 

2020. 

а) На 1. кварталу немамо ученика са јединицом.  У разредима, 

где је број ученика изнад 15 примењује се комбинована настава. 

Ученици који су на онлајн настави исто прате редовно наставу 

преко онлајн платформима. 

 

б) Добили смо обавештење, да такмичење из мађарског 

правописа „Имплом Јожеф“ ће бити одржан у децембру у онлајн 

форми. Изабрали смо такмичаре: Német Kristóf 3.е, Szögi Lilla 

3.3, Horváth Réka 3.3, Tóth Bagi Kincső 1.3 

3. 26. 11. 

2020 

а) Из матерњег језика имамо само једног кандидадата за 

матурски рад, то је Tóth Daniella. Њена тема је: A Duna-mítosz a 

magyar irodalomban Jókaitól napjainkig (Мит Дунава у мађарској 

књижевности од Мора Јокаија до данас) Ментор: Хајду А. 

Наша резервна тема је:  
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Mikszáth és Móricz novelláinak összehasonlító vizsgálata 

(Компаративна анализа новелистике Миксата и Морица) 

 

б) Такмичење из правописа уместо децембра, ће бити у јануару. 

Онлајн пишу тест. Сви такмичари из Суботице ће бити у нашој 

гимназији. Очекујемо 8 ученика.  

И финале овог такмичења ће бити код нас а не у Ђули у 

фебруару. 

4. 12. 05. 

2021. 

Матурске теме су:  

1. A mágikus realizmus megjelenése és magvalósulása a 20. 

századi prózában 

2. A feltétel nélküli szeretet emlékezetes irodalmi példái 

3. A holokauszt-tematika  

4. Az abszurd dráma és az odáig vezető út 

5. A kisebbségi ember elégiája  

6. Az elidegenedés változatai a XX. századi világirodalomban 

5.  11. 06. 

2021. 

Сви су добили позитивну оцену, ученици су коректно  урадили 

писмени рад.  

Састав комисије: Móra, Herédi, Hajdú.  

6.  01. 07. 

2021. 

Подела предмета није коначна.  

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Избор и 

лекторисање 

текстова за 

 

Мора, 

Хереди, Хајду 

 

током целе 

године 
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антологију, ... 

Органиизовање 

такмичења из 

мађарског 

правописа за 

такмичарима из 

Суботце а после и 

из Војводине 

 

Мора, 

Хереди, Хајду 

 

јануар, 

фебруар 

Предвиђене 

активности нисмо 

могли одржати због 

корона вируса.  

   

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Избор и 

лекторисање 

текстова за 

антологију, ... 

 

Мора, 

Хереди, Хајду 

 

током целе године 

Органиизовање 

такмичења из 

мађарског 

правописа за 

такмичарима из 

Суботце а после и 

из Војводине 

 

Мора, 

Хереди, Хајду 

 

јануар, фебруар 

Предвиђене 

активности нисмо 

могли одржати због 

корона вируса.  
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Допунска, додатна настава и ваннаставне активности 

Члан Стручног 

већа 

Допунска 

настава 
Додатна настава 

Ваннаставна активност 

(назив) 

Móra Regina  6 часова у 2.3;  

10 часова припреме за 

матурски испит у 4.3 

(на олнајн платформе) 

Припреме, вежбе (онлајн) на 

рецитаторске смотре 

Herédi Károly - - Школски дневник 

Светозарац-Szvetkósok 

Hajdú Ágnes - 5 часова у 1.е, , 5 часова 

у 2.е, 7 часова у 3.е,  

припреме за матурски 

испит са 4.е 

Припреме, вежбе (онлајн) на 

рецитаторске смотре -  

Kazinczy-verseny, Himnusz – 

Szózat  

  

8.1.5. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хрватског 

језика и књижевности 

Чланови стручног већа: 

1.  Иван Баричевић 

Састанак Датум Дневни ред 

Прва 

седница у 

школској 

2020./2021. 

години 

18. 8. 

2020. 

1. Распоред одељења и предавања 

2. Преглед организације одељења у којима ће члан Већа 

предавати 

3. Разно 

Друга 

седница у 

школској 

1. 9. 

2020. 

1. Израда годишњих опетативних планова 

2. Начин извођења наставе током септембра 

3. Дефинисање списка писаца и дела за припрему матурског 
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2020./2021. 

години 

испита шк. 2020./2021. године 

 

Састанак Датум Закључци 

Прва 

седница у 

школској 

2020./2021. 

години 

18. 8. 

2020. 

Сви чланови Већа сложили су се да ће предмет Хрватски језик 

у наредној школској години у сивм хрватским одељењима 

предавати проф. Иван Баричевић.  

Сукладно одредби Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, одељења 1.ф, 2.ф, 3.ф и 4.ф, која броје 

мање од 15 ученика, наставу ће похађати уживо целе школске 

године, а одељења 4.ф, које броји 24 ученика, да ће наставу 

похађати по комбинованом моделу у две групе. Одлука остаје 

на снази до евентуалних промена од стране меродавних 

органа, у вези мера заштите делатника и ученика од епидемије 

коронавируса. 

Прихваћен је водитељев оквирни план наставе, оцењивања и 

вредновања по одељењима за наредну годину. Истакнуо је 

нужност прилагодбе садржаја и метода рада измењених 

ванредним условима. 

Остали чланови Већа (професори српског језика и 

књижевности) изнели су као сугестију и допуну своје идеје и 

планове у вези метода и садржаја рада те известили о 

искуствима од протекле школске године. 

Друга 

седница у 

школској 

2020./2021. 

години 

1. 9. 

2020. 

1. Прихваћена је одлука да се годишњи планови за предмет 

Хрватски језик и књижевност. 

2. Чланови Већа српског језика исказали су спремност на 

размену теоријских и практичних искустава са професором 

хрватског језика, како би се настава и у ванредним 

околностима одвијала несметано и што квалитетније. 

3. Прихваћен је списак писаца и дела за припрему за 

овогодишњи матурски испит.  

Активности током школске године: 



41 

 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Припрема ученика 

за учествовање на 

смотри рецитатора 

Избор песме и припрема 

интерпретације 

Иван 

Баричевић 
новембар 

Припрема 

матураната који 

желе уписати 

факултете у 

Хрватској за 

полагање Државне 

матуре 

Припремна настава 
Иван 

Баричевић 

током 

године 

Квиз „Мрежа 

читања“ 

Припрема ученика за 

учествовање на квизу 

Иван 

Баричевић 

током 

године 

Часопис 

„Гимназијум“ 

Избор најбољих ученичких 

радова за објављивање у 

школском часопису 

Иван 

Баричевић 

током 

године 

 

8.1.6. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора енглеског 

језика 

Стручно веће професора енглеског језика у школској 2020/21. чинили су: 

1. Отилија Реб 

2. Љиљана Бањанин Острогонац 

3. Естер Толнаи 

4. Гордана Будановић 

5. Соња Хампелић 

6. Александра Мештер Трајковић 

 

Састанак  Датум Дневни ред 

I 31.8.2020. 1 Подела часова 
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2 План активности стручног већа професора енглеског језика 

за шк. 2020/21. годину 

3 План стручног усавршавања 

II 18.10.2020. Договор око такмичења "Best in English" 

III 

9.12.2020. 1. Договор о формулацији матурских тема 

2. Одабир резервних тема 

IV 

17.2.2021. 1. Реализација школског такмичења из енглеског језика за 

четврте разреде. 

2. Анализа резултата такмичења 

V 24.5.2021. Формирање комисија за преглед матурских радова 

VI 11.6.2021. Закључивање оцена са матурског испита (писмени задатак) 

VII 1.7.2021. Подела часова за школску 2021-22. годину 

 

Састанак Датум Закључци 

 31.8.2020. 1 Усвојена је подела часова. 

2 Усвојен је план активности на месечном нивоу са 

носиоцима и садржајем истих. 

3 Усвојен је план стручног усавршавања (онлајн 

семинари) 

 18.10.2020. Могу да се пријаве ученици из свих разреда, али им треба 

скренути пажњу на ком нивоу ће бити тестирани. 

Ученици треба да се јаве до 9.11. у Гугл учионици. 

Спецификације ће бити послате у поруци свима. 

Проверити колико ученика може бити у кабинету и да ли 

је опрема одговарајућа. Одабрати Свечану салу или 23. у 

зависности од бр. пријављених. Председница актива ће се 

учланити у ФБ групу организатора и послати мејл да пита 
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за детаље. 

 9.12.2020. 1. У шк. 2020-21. матурски рад из енглеског језика пише 

16 ученика. Све теме су одобрене од стране актива и 

приложене у штампаној форми. 

2. Пет резервних тема су приложене у књизи актива. 

 17.2.2021. 1. У шк. 2020-21. години на школском такмичењу из 

енглеског језика учествовало је укупно 16 ученика. 

Такмичење је реализовано са почетком у 11ч. у Свечаној 

сали школе. Тестови су прегледани одмах по завршетку 

такмичења од стране актива. 

2. На окружно такмичење пласирало се 9 ученика у 

општој категорији. 

3. На републичко такмичење пласирало се 3 ученика. 

*Извештаји са такмичења су у прилогу у свесци актива. 

 24.5.2021. Сви чланови актива су једногласно прихватили предлог 

комисија за преглед матурских радова који се налази у 

свесци актива. 

 11.6.2021. Након што су сви чланови прочитали, прегледали и 

оценили матурске радове, актив се састао како би 

продискутовао о коначним оценама свих ученика. Након 

тимског рада и размене мишљења дошле смо до 

најобјективније оцене, тако што смо усагласиле 

критеријуме оцењивања на матури. 

 1.7.2021. Чланови актива су једногласно прихватили предлог за 

поделу часова у оквиру предмета енглески језик за 

наредну школску годину. Подела у прилогу у свесци 

актива. 

 23.8.2021. 1. Чланови актива добили су на увид нову поделу која је 

направљена на предлог директора и обавештени су о свим 
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изменама 

2. Чланови актива су се једногласно сложили да следеће 

школске године председник актива буде Гордана 

Будановић 

 

8.1.7. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора страних језика 

(немачки, француски, италијански и латински језик) 

Стручно веће страних језика радило је у следећем саставу: 

1. Силвија Молнар председник стручног већа 

2. Љиљана Филиповић  

3. Адела Лаковић, касније Евелин Бурик 

4. Јелена Зечевић, касније Мариа Триполски, а латински на хрватском језику 

Вјекослав Шарчевић 

5. Анита Лалић 

6. Биљана Мишковић 

7. Оливера Скендеровић 

8. Aнико Бајус 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 17.9.2020. 1. Упознавање с новом чланицом 

2. Планови за школску 2020/21. годину 

3. Разно 

II 1.12. 2020. 1. Актуелне информације 

2. Разно 

III 8.12.2020. 1. Матурске теме 

 

IV 31.1.2021.-

3.2.2021. 

1. Представљање нове чланице 

2. Договор након прегледа дневника 
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V 25.2. 2021. 1. Школско такмичење  

2. Организација испита ДСД 1 

VI 20.5. 2021 1. Организација активности пред крај наставне године 

2. Разно 

VII Јун 2021. 1. Подела предмета 

2. Испити ДСД 1 

3. Разно 

 

Састанак Датум Закључци 

Први 

састанак 

17.9.2021. 1. Колегиницу Љиљану Филиповић замењује Данијела Анић. 

2. Потврдили смо раније одређену поделу предмета. Проблем 

који се јавља је различито, одн. неуједначено формирање 

група, тако да смо у неким одељењима имали проблема с тим. 

Пошто већина одељења ове године наставу похађа по 

комбинованом моделу, изостаће неке од уобичајених 

активности. Нејасно је како се ове године организује допунска 

и додатна настава. Планирана је организција испита ДСД 1, у 

току септембра усмени испити, који нису одржани у току 

прошле школске године, због пандемије. 

3. Договорено је да састанке одржавамо редовно, јер ће нам у 

овој ситуацији добро доћи међусобна подршка. Краће 

консултације вршићемо у зборници, на паузама или у вајбер 

групи. 

Накнадна напомена: Од 21.9. Јелена Зечевић ради онлајн, а од 

1.10. часове преузима Мариа Триполски. 

Други 

састанак 

1.12. 

2020. 

1. Пошто смо недавно прешли на наставу на даљину, 

разговарали смо о актуелној ситуацији у одељењима, о 

организацији наставе на даљину, као и о наредном периоду, 
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пред завршна испитивања и закључивање оцена. Сложиле смо 

се да нам је важна међусобна подршка. 

2. Требало би обавити консултације с ученицима везано за 

одабир матурских тема. Даљу комуникацију везану за ову 

тему обављаћемо путем и-мејла. 

Напомена: Разговор је вођен у вајбер групи, као групни позив. 

Трећи 

састанак 

8.12.2020. 1. Колегиница Адела Лаковић обавестила нас је да нема 

ученика који су заинтересовани за писање матурског рада на 

француском језику. 

За италијански језик пријавила се Александра Вуковић (4.1), 

тема Андреа Бочели. Ментор је Мариа Триполски. 

За немачки језик пријавиле су се две ученице, из 4.е, Ракоци 

Анастазиа, тема Живот и дело Вилхелма Буша, и Богешић 

Стела, тема је Одмор у Тиролу. Ментор обема ученицама је 

Анико Бајус. 

Четврти 

састанак  

31.1.2021.

-3.2.2021. 

1. Од почетка другог полугодишта Љиљану Филиповић мења 

Милица Давидовић. 

2. Након прегледа дневника, јавила се потреба да се 

усагласимо око начина уписивања планираних часова у 

дневник. Размениле смо искуства везана за примедбе. 

Чланoвима већа послала сам још једном број планираних 

часова.  

Уколико буде потребе, настављамо договоре у школи. 

Напомена: Ове консултације обављене су у вајбер групи, 

погодној за слање фотографија. 

Пети 

састанак 

25.2. 

2021. 

1. Ове године нема ученика који су се пријавили за школско 

такмичење у познавању страних језика. 

2. Испити ДСД 1 организују се уобичајеном динамиком. Ове 



47 

 

године пријављено је 13 ученика. 

Шести 

састанак 

20.5. 

2021. 

1. Уместо Аделе Лаковић, француски предаје Евелин Бурик. 

Колегинице Мариа и Евелин су упознате са организацијом и 

начином полагања матурских испита. 

Наставнице немачког језика договориле су се око избора 

текстова за превод. 

2. Нема. 

Седми 

састанак 

Јун 2021. 1. Заједно смо попунили табеле и договарали се у вези са 

наредном школском годином.  

2. Испити ДСД 1 више нису у организацији Министарства 

просвете, него подносимо молбу за одобрење за организовање 

испита. Молба се подноси у току јула, а одговор се очекује 

почетком наредне школске године. 

3. Разматрамо промену уџбеника за трећи и четврти разред, за 

немачки језик. Договориле смо се да коначну одлуку 

донесемо на састанку у августу. 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Организација рада 

на даљину и 

комбинованог рада 

- Глобални и оперативни планови 

- Рад у гугл учионици 

- Разговор о проверама и 

оцењивању 

 

Чланови већа Септембар, 

али и до 

краја 

шк.године 

Организација - Организација ДСД испита Силвија Септембар 
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усменог дела 

испита немачког 

језика ДСД 1 

- Припрема ученика за испит, 

додатна настава 

Молнар 

Анализа успеха на 

крају првог 

квартала и на крају 

првог полугодишта 

- Договор за побољшање успеха 

ученика  

- Договор за побољшање рада 

Чланови већа Новембар, 

јануар 

Ваннаставне 

активности 

- Пројекција филма, насталог у 

оквиру пројекта 

Силвија 

Молнар  

Јануар 

2021. 

Матурски испит - Предлог тема 

- Договор с ученицима у вези са 

темом 

- Консултације са ученицима 

- Часови превођења 

- Одабир текстова за писмени део 

испита 

Чланови већа Децемабр - 

јун 

Учешће на 

конкурсима и у 

пројектима 

- Ученици су учествовали на 

литерарном конкурсу, везаном за 

онлајн наставу, у организацији 

Гете института 

Силвија 

Молнар, 

ментор 

Април-мај 

2021. 

Анализа рада 

Стручног већа 

- Разговор о досадашњем раду и 

планови за наредну школску 

годину  

- Предлози за побољшање успеха 

ученика и рад анаставника 

Чланови већа Јун 2021. 

Подела предмета - Разматрање ситуације, предлог 

поделе 

- Договор о избору уџбеника за 

Чланови већа Јун 2021. 
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трећи и четврти разред 

Подношење 

пријаве за 

организацију 

испита ДСД 1  

- Пошто се мењао начин 

организације испита, односно 

уговор о организацији истог је 

истекао, Школа подноси пријаву 

за организовање испита 

Силвија 

Молнар 

Јул 2021. 

 

1.2.6. 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. 

2020. 

План рада за 2020/21. 

2 12.9. 

2020. 

Настава, уџбеници, оцењивање, и ваннаставне активности 

3 27.12. 

2020. 

Крај првог полугодишта и матурске теме 

4 14.3. 

2021. 

Онлајн састанак за припрему наставе на даљину 

5 24.7. 

2021. 

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. 

 

1.2.7. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора историје 

У току школске 2020/21. године Стручно веће професора историје чинили су: 

1. Душан Павловић 

2. Богдан Гајић 

3. Сава Самарџић 

4. Сабо Адриен 

5. Милош Вулековић 

Састанак Дату

м 

Дневни ред 

I 28.08. Планирање и реализација наставе у току пандемије. 

II 21.12. Прилагођавање наставе условима пандемије. 

III 26.06. Изношење резултата остварене школске године. 
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Састанак Датум Закључци 

I 28.08. У зависности од типа наставе да се прилагодимо извођењу и 

да редукујемо план по потреби. 

II 21.12. Посебан проблем представља прекид комбиноване наставе и 

прелазак на онлајн. Заузет је став да се одустане од вођења 

ђака на такмичење.  

III 26.06. Школска година је прошла у комбинованој и онлајн настави, 

што се одразило на отежану наставу у свим одељењима.  

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

“Светозарц“ Снимање “Светозарца“ Сава 

Самарџић 

Два пута 

месечно. 

Трибина “Видовдан 

и мит“ 

Оналајн дебата ученика треће 

године и универзитетског 

професора Бориса Стојковског на 

тему видовдан. 

Душан 

Павловић 

 

13.02. 

 

1.2.8. 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 

6. Татјана Којић 
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Састанак Датум Дневни ред 

1 28.8.2020. 1. Подела часова 

2. Избор уџбеника 

3. План рада за наредну школску годину 

2.  7.12.2020.  1. Одабир матурских тема 

2. Пријаве за такмичење НГО 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

27.1.2021. 

 

10.6.2021. 

 

 

28.6.2021. 

1. Организација такмичења НГО 

 

1. Анализа успеха са такмичења НГО 

2. Анализа протекле матуре 

 

1.Анализа рада школске 2020/21. 

2. Подела часова 

3. Одабир уџбеника за наредну школску годину 

 

Састанак Датум Закључци 

1. 28.8.2020. Одрађена је подела часова ( Нагел 100%, Петкович 

100%, Симић 30%, Тешић 30%, Богдановић 20% и Којић 

10%) 

Уџбеници издавачке куће Нови Логос су одабрани 

Одређено је којим активностима ће се бавити актив сем 

извођења наставе 

За председника актива изабран је З. Нагел 

Упознат је актив о плану формирања гео. кабинета који 

је дониран од МНВ 

2. 7.12.2020. Утврђене су теме за завршни испит из географије, 

укупно 30. 

Дат је предлог да се ученици сами пријавлјују за 

такмичење НГО 

Анализиран је рад у ванредним условима и закључено 

једа нема проблема око реализације 
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3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

27.1.2021. 

 

10.6.2021. 

 

 

 

 

28.6.2021. 

Анализа школског такмичења 

 

Анализирани су резултати са свих нивоа такмичења НГО 

и одлучено је да ученици који су се пласирали на 

наредне нивое такмичења добију додатну потпору од 

ментора 

 

Анализирана је матура и одлучено је да се наредне 

године поведе рачуна о одабиру тема 

Анализиран је рад током ванредне ситуације и донет је 

закључак да су се чланови актива добро прилагодили 

насталој ситуацији 

Извршена је подела часова за наредну школску годину ( 

Нагел 100%, Петкович 100%, Тешић 50%, Симић 30%, 

Којић 10%) 

 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Радионица „ 

Археологија на 

длану „ 

У сарадњи са Међуопштинским 

заводом за заштиу споменика 

организована је радионица са 

ученицима 3.б 

Марта 

Петкович 

септембар 

2020. 

Упознај свој град ученици 3. разреда: 3.1, 3.2 и 3.ф 

су обишли центар града и 

упознали су се са 

знаменитостима: зграде,људи , 

догађаји 

Зоран Нагел 

септембар 

2020. 
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1.2.9. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора биологије 

Стручно веће професора биологије чиниле су: 

1. Елвира Ђураковић  

2. Милена Павловић 

3. Хермина Молнар Виг 

4. Силвија Фараго 

5. Снежана Загорац 

6. Јасмина Милодановић 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 4.9.2020. 1. Расподела одељења 

2. Избор председника 

3. План рада 

II 8.10.2020. 1. Увођење нове колгинице у рад 

2. Светски дан здраве хране 

III 23.11.2020. 1. Одлазак колегинице Снежане Загорац 

IV 27.11.2020. 1. Матурски радови – усаглашавање тема 

V 25.06.2021. 1. Расподела одељења 

2. Израда планова за наредну годину 

 

Састана

к 

Датум Закључци 

1 4.9.2020. 1. Урађена је корекција расподеле одељења која је урађена у 

августу месецу. Јасмина Милодановић је преузела сва 
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одељења на хрватском наставном језику. 

2. Једногласно је проглашен председник стручног већа – 

Елвира Ђураковић 

3. Урађен је план рада стручног већа за наредну школску 

годину. Могуће су корекције с обзиром на ситуацију и на 

начин рада због ситуације са пандемијом. 

2 8.10.2020. 1. Хермина Молнар Виг одлази на трудничко боловање. На 

њено место, до њеног повратка промљена је Наташа Ађански. 

Она преузима часове колегинице Хермине. Ипак је урађена и 

мала корекција расподеле одељења. 

2. Приближава се Светски дан хране. С обзиром да је забрана 

окупљања још увек на снази због пандемије, обележићемо 

овај дан на другачији начин него што је уобичајено : пано у 

ходнику са рецептима ученика на задату тему и презентација 

о Здравој исхрани на сајту школе. 

3 23.11.2020. 1. Састанак је одржан преко вибер позива. Снежана Загорац  

је прешла у другу школу. Милена Павловић преузима њене 

часове. Поново је урађена корекција расподеле предмета. 

Елвира Ђураковић преузима изборни предмет Примењене 

науке 1 

4 27.11.2020. 1. Одржан је састанак са менторима да би се усагласиле теме 

матурских радова и избегло преклапање тема. 

5 25.06.2021. 1. Урађена је прелиминарна расподела одељења за наредну 

школску годину. 

2. Кориговани су оперативни планови и урађени нову за нову 

школску годину. 

 

Активности током школске године: 
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Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Светски дан здраве 

хране 

Поводом обележавања Светског 

дана здраве хране прикупљени су 

рецепти од ученика и приказани 

у виду паноа који је изложен у 

ходнику школе. Такође је 

стављена презентација о 

Правилној исхрани и 

поремећајима исхране на сајт 

школе. 

чланови 

стручног већа 

16.10.2020. 

Пакетићи за децу 

из колевке 

Сада већ традиционално су 

прикупљени поклони и 

хигијенски прибор за децу са 

посебним потребама смештеним 

у установи  „ Колевка “ 

чланови 

стручног већа 

децембар 

месец 

Светски дан борбе 

против хива/ аидса 

Поводом обележавања овог дана 

ученицима је послат материјал на 

ову тему и обављени су 

разговори на часу 

чланови 

стручног већа 

1.12.2020. 

Дан планете земље Дан планете Земље обележен је 

слањем видео материјала 

чланови 

стручног већа 

22.04.2021. 

Изложба 

ученичких радова 

на тему – ћелијске 

органеле 

Ученици су правили 

тродимензионалне моделе 

изабраних ћелијских органела од 

различитих материјала који су 

имали код куће. Фотографије 

модела су изложене на паноу у 

ходнику школе. 

чланови 

стручног већа 

мај месец 

2021. 

Изложба Ученици су правили приказ чланови јун месец 
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ученичких радова 

на тему – ћелијске 

деобе 

изабраних фаза ћелиских деоба 

од различитих материјала који су 

имали код куће. Фотографије 

модела су изложене на паноу у 

ходнику школе. 

стручног већа 2021. 

 

 

1.2.10. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора математике 

Стручно веће професора математике радило је у следећем саставу: 

1. Пиуковић Јелена, председник стручног већа 

2. Анђал Андор 

3. Годањи Силвија 

4. Дулић Јасмина 

5. Јарамазовић Јасна 

6. Павић Милица 

7. Поткоњак Зора 

8. Сич Емеше 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 31.8.2020. 1. Подела предмета по одељењима 

II 12.12.2020. 1. Матурске теме 

III 

19.1.2021. 1. Школско такмичење 

 

IV 28.1.2021. 1. Ученици талмичари 

V 12.4.2021. 1. Одступање од прописаног броја писмених задатак 

VI 5.5.2021. 1. Замена часова за Зору Поткоњак 

VII 7.6.2021. 1. Прегледање матурских писмених задатака 

VIII 1.7.2021. 1. Израда оперативног плана рада за 4. разред 



58 

 

2. Подела предмета по одељењима 

 

Састанак Датум Закључци 

1. 31.8.2020. 1. прилог у свесци записника Стручног већа 

2.  

(онлајн) 

12.12.2020. 1.Утврђене су матурске теме и ментори. Број ученика је 7. 

Предложене су и резервне теме. 

3.  

(онлајн) 

19.1.2021. 1. Због недовољно пријављеног броја ученика на школско 

такмичење и тренутне епидемиолошке ситуације, школско 

такмичење се неће одржати. 

Предметни професори пријављују заинтересоване ученике 

као и ученике који су већ освајали награде на разним 

нивоима такмичења ранијих година. 

4.  

(онлајн) 

28.1.2021. 1. прилог у свесци записника Стручног већа 

5.  

(онлајн) 

12.4.2021. 1.Поводом дописа од Министарства просвете у којем је 

наведено да се Стручна већа изјасне поводом одржавања 

писмених задатака у другом полугодишту, Стручно веће је 

једногласно одлучило да се у другом полугодишту одржи 

још један писмени задатак ( дакле, да ученици у току године 

пишу укупно три писмена задатка). 

6.  

(онлајн) 

5.5.2021. 1. Направљен је план стручне замене по важећем распореду. 

Сви чланови СВ ангажовани. 

7.  7.6.2021. 1. Формиране су комисије од по 3 члана. 

Након утврђивања критеријума и усаглашавања бодовања 

задатака, једногласно су закључене оцене. 

8.  1.7.2021. 1. Сви чланови СВ учествовали у изради оперативног плана 

рада за 4. разред. 

2. прилог у свесци записника Стручног већа 



59 

 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Тв часови 

Снимање тв часова на мађарском 

наставном језику у организацији 

Мађарског Националног Савета 

и телевизије „Панон“  Суботица 

(9+9 часова) 

Емеше Сич и 

Анђал Андор 

јул-август-

септембар 

2020. 

Такмичење „Зрињи 

Илона“ 

Организација и реализација 

првог нивоа такмичења 

Емеше Сич и 

Анђал Андор 
Јун 2021. 

Уџбеник 

„Математика за 1. 

разред гимназије“ 

Лекторисање уџбеника 

„Математика за 1. разред 

гимназије“ на мађарском 

наставном језику 

Емеше Сич и 

Анђал андор 

Март – април 

2021. 

Едукативни чланак 

за новине 

Писање едукативног чланка за 

новине „Мађар Со“ о образовним 

изазовима и потешкоћама за 

време пандемије из 2020. године 

Емеше Сич 26.4.2021. 

Уџбеник 

„Математика за 1. 

разред гимназије“ 

Превод уџбеника „Математика за 

1. разред гимназије“ на 

хрватском наставном језику 

Јелена 

Пиуковић 

септембар 

2020.-јануар 

2021. 

Уџбеник 

„Математика за 2. 

разред гимназије“ 

Превод уџбеника „Математика за 

2. разред гимназије“ на 

хрватском наставном језику 

Јелена 

Пиуковић 

март -август 

2021. 
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1.2.11. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физике 

На реализацији плана Стручног већа професора физике у току шк. 2020/21. године 

радиле су: 

1. Алан Павлуковић – председник   

2. Љиљана Крнајски Беловљев 

3. Биљана Танасић 

4. Тања Мијатов 

5. Мелинда Андраши 

6. Јулијана Јамбор 

 

Састанак Датум Дневни ред 

Први 

састанак 
31.08. 2020. 

  1.  Израда Годишњег плана рада Стручног већа 

професора физике за 2020/2021. годину  

  2.  Израда Годишњих планова рада наставника за 

школску 2020/2021. годину 

  3.  Списак уџбеника 

  4.  Планирање иницијалног теста 

  5.  Разно 

Други 

састанак 
11.09. 2020. 

  1.  Усаглашавање планова између професора који раде 

у паралелним одељењима  

  2.  Договор о броју оцена, критеријумима, као и о 

прилагођавању обима градива услед трајања часова 

од 30 минута 

  3.  Разно 

Трећи 

састанак 
21.11. 2020. 

  1.  Анализа постигнутих резултата на крају првог 

квартала  

  2.  Договор о састављању и предлогу тема за матурске 

радове 

  3.  Разно 

Четврти 

састанак 
22.01. 2021. 

  1.  Анализа постигнутих резултата на крају првог 

полугодишта 

  2.  Извештај о инвентару наставних средстава 
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кабинета физике  

  3.  Договор о организовању школског и општинског 

такмичења из физике 

  4.  Разно 

Пети 

састанак 

(онлајн) 

14.04. 2021. 

1. Анализа постигнутих резултата на крају трећег 

квартала 

2. Извештај о постигнутим резултатима на 

општинском и окружном такмичењу из физике 

3. Извештај о напредовању ученика током 

комбинованог модела наставе 

4. Разно 

Шести 

састанак 
30.06. 2021. 

1. Анализа постигнутих резултата на крају школске 

године 

2. Извештај о успеху ученика на републичком 

такмичењу из физике 

3. Избор председника Стручног већа професора 

физике за следећу школску 2021/2022. годину 

4. Разно 

 

 

Састанак Датум Закључци 

Први 

састанак 
31.08. 2020. 

Годишњи план рада Стручног већа професора физике и 

годишњи планови рада наставника физике су урађени и 

прослеђен свим члановима стручног већа на електронске 

адресе.  

Направљен је списак литературе - уџбеника и збирки 

задатака, који су били предложени ученицима за 

коришћење, а у складу са оперативним плановима рада 

наставника и претходним искуствима. 

У одељењима друштвено-језичког смера користе се исти 

уџбеници као и у одељењима природно-математичког 

смера, али предметни професори имају слободу да 
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прилагоде садржаје сходно броју часова и захтевима 

који су у складу са исходима образовања. 

Други 

састанак 
11.09. 2020. 

Планови између професора који раде у паралелним 

одељењима су усаглашени (за она одељења где постоји 

реална могућност) услед комбинованог модела наставе и 

часова који трају 30 минута. 

Договор о броју оцена у складу је са одлуком 

Министарства просвете о броју оцена услед 

комбинованог модела наставе. Договор чланова 

Стручног већа професора физике је да ученици буду 

оцењени са најмање три оцене у првом полугодишту. 

Професори у складу са својим оперативним плановима 

планирају начине на које ће оценити ученике. 

Критеријуми за оцењивање ученика били су у складу са 

обимом градива. Због комбинованог модела наставе 

професори су обратили пажњу на захтеве у погледу 

критеријума за оцењивање ученика. Обим градива 

прилагођен је часовима у трајању од 30 минута, где се 

обратила пажња на остваривање исхода образовања које 

ученик треба да оствари на крају школске године.  

Трећи 

састанак 
21.11. 2020. 

Заједнички став чланова Стручног већа је отежан рад са 

ученицима, као и проблеми приликом планирања и 

заказивања контролних радова, услед комбинованог 

модела наставе. Закључак је да сви ученици имају барем 

једну оцену из предмета, али да је проблем приликом 

оцењивања велики број заказаних провера знања 

(усмених и писмених) у току недеље када ученици прате 

наставу у школи. 

На основу предлога предметних наставника, стручно 

веће је изабрало теме матурских радова за десет ученика. 

Четврти 

састанак 
22.01. 2021. 

Успеси одељења су у сагласности са методом одржавања 

наставе (комбиновани модел и настава на даљину). 

Велики број ученика је оцењен током наставе на даљину.  
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Инвентар наставног материјала кабинета физике урадила 

је 28. децембра комисија у сазиву Алан Павлуковић, 

Радомир Матић и Елвира Ђураковић. Списак наставних 

средстава предат је секретару школе и налази се у 

прилогу. Одређена наставна средства су расходована 

због неисправности, док су нова наставна средства 

додата на списак. 

Стручно веће професора физике је одлучило да се не 

одржи школско такмичење из физике услед 

епидемиолошке ситуације и превентивних мера у 

децембру што је онемогућило организовање школског 

такмичења из физике, као и датума објављивања 

календара такмичења што је оставило недовољно 

времена за организовање школског такмичења. На 

општинско такмичење из физике позвани су сви 

пријављени ученици.    

Пети 

састанак 

(онлајн) 

14.04. 2021. 

Заједнички став чланова Стручног већа у вези успеха 

ученика на крају трећег квартала је у складу са начином 

спровођења наставе (комбинована и настава на даљину). 

Чланови стручног већа су ускладили своје захтеве са 

начином спровођења наставе и оценили ученике током 

наставе на даљину, тако да већина ученика оцењена са 

две оцене. Напредовање ученика током комбинованог 

модела и наставе на даљину је у складу са планираним 

обимом наставе и начином спровођења наставе. 

На општинском такмичењу из физике учествовало је 

укупно 13 ученика: први разред (3), други разред (5), 

четврти разред (5). Ученици су освојили по две прве 

награде, две друге награде, једну трећу награду и три 

похвале. 

На окружном такмичењу из физике учествовало је 

укупно 7 ученика: 

Први разред (1), други разред (5), четврти разред (1). 
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Ученици су освојили једну прву награду, три друге 

награде, једну трећу награду и три похвале. Четири 

ученика другог разред се пласирало на републичко 

такмичење. 

Шести 

састанак 
30.06. 2021. 

Чланова Стручног већа су анализирали успехе одељења 

на крају школске године и донели закључак да је успех у 

складу са начинима спровођења наставе у току године. 

Проблеми приликом оцењивања ученика односе се на 

велики број заказаних провера знања (усмених и 

писмених) у току недеље када ученици прате наставу у 

школи, као и укупан број оцена које ученици треба да 

имају у одељењима друштвено-језичког смера и општег 

смера где је укупан број недељних часова: теорија (1) и 

вежбе (0,5).  

На републичком такмичењу из физикеодржаном у 

Крагујевцу ученици су постигли запажене резултате: 

прва награда (1), друга награда (1), трећа награда (1), 

похвала (1).  

За председника Стручног већа наставника физике 

изабран је Алан Павлуковић. 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 

Носиоци 

активност

и 

Време 

реализациј

е 

Организација 

Општинског 

такмичења из 

физике 

У договору са управом школе 

организовано је Општинско такмичење 

из физике у складу са правилником о 

организацији и спровођењу такмичења. 

Одређени су чланови комисије и 

дежурни наставници, као и термин 

доласка ученика и распоређивање 

Чланови 

Стручног 

већа 

27.01. 

2021. 
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ученика у учионице. 

Организација 

Окружног 

такмичења из 

физике 

У договору са управом школе 

организовано је Окружно такмичење из 

физике у складу са правилником о 

организацији и спровођењу такмичења. 

Одређени су чланови комисије и 

дежурни наставници, као и термин 

доласка ученика и распоређивање 

ученика у учионице. 

Чланови 

Стручног 

већа 

16.02. 

2021. 

 

 

 

 

 

 

1.2.12. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора хемије 

Стручно веће професора хемије радило је у саставу: 

1. Матић Радомир   – председник стручног већа 

2. Николић Ибоља 

3. Чавић Диана 

4. Млађан Илић Данијела 

5. Бенчик Славко 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 4.9.2020. 1. Расподела одељења 

2. Избор председника 

3. План рада 

II 23.9.2020. 1. Увођење новог колеге у рад 

III 27.11.2020. 1. Матурски радови – усаглашавање тема 
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IV 25.06.2021. 1. Расподела одељења 

2. Израда планова за наредну годину 

 

Састана

к 

Датум Закључци 

1 4.9.2020. 1. Урађена је корекција расподеле одељења која је урађена у 

августу месецу. Бечик Славко је преузео сва одељења на 

хрватском наставном језику (осим 2.ф). 

2. Једногласно је проглашен председник стручног већа – 

Матић Радомир 

3. Урађен је план рада стручног већа за наредну школску 

годину. Могуће су корекције с обзиром на ситуацију и на 

начин рада због ситуације са пандемијом. 

2 23.9.2020. 1. Нови колега, Бенчик Славко је упзнат са радом актива, 

планом и програмом . Сви чланови су дали допринос у 

увођење новог колеге у рад. 

3 27.11.202

0. 

1. Одржан је састанак са менторима да би се усагласиле теме 

матурских радова и избегло преклапање тема. 

4 25.06.202

1. 

1. Урађена је прелиминарна расподела одељења за наредну 

школску годину. 

2. Кориговани су оперативни планови и урађени нову за нову 

школску годину. 

 

1.2.13. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора рачунарства и 

информатике 

Стручно веће професора рачунарства и информатике реализовало је план у следећем 

саставу: 

1. Чланови стручног већа: 

2. Тајков Биљана 
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3. Жужић Снежана 

4. Јо Ендре 

5. Плетикосић Балаж 

6. Васиљевић Немања 

7. Вукомановић Александра 

8. Мирков Сандра 

9. Ивошевић Татјана 

 

Састана

к 

Датум Дневни ред 

I 07.09.2020. Израда извештаја  стручног већа за претходну годину 

II 29.11.2020. Усвајанје матурских тема из рачунарстава и информатике 

III 01.07. 2021. Podela predmeta 

IV 27.08. 2021 Израдa извештајa и планa рада стручног већа 

 

Састана

к 

Датум Закључци 

I 07.09.2020. Израђен  извештај  стручног већа за претходну годину 

II 29.11.2020. Усвојен матурске тема из рачунарстава и информатике 

III 01.07. 2021. Извршена подела предмета 

 27.08. 2021 Израђен  извештај  стручног већа за претходну годину, план 

рада за следећу годину 

 

Активности током школске године: 
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Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

Aжурирање сајта, 

школски лист, 

међупредметна 

сарадња. 

У току школске 2020/21. 

константно су се спроводиле 

активностима на 

унапређењауи ажурирању 

сајта 

Биљана 

Тајков 

Током 

читаве 

школске 

године. 

У току школске 2020/21. 

издата  су 4 броја листа, три у 

електронском облику и један 

штампани број на крају 

школске године.  

Током 

читаве 

школске 

године. 

У оквиру реализације 

изборног предмета Језик, 

медији и култура и Уметност 

и дизајн, остварили смо 

сарадњу на изради плаката за 

Дан планете Земље. 

 

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 

Јо Ендре 
Токoм целе 

године 

Едневник Кординатор електронског 

дневника 

Немања 

Васиљевић 

Токoм целе 

године 

Сајт Ажуриранје сајта на 

мађарском језику 

Плетикосић 

Балаж 

Токoм целе 

године 
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Едневник Кординатор електронског 

дневника 

Токoм целе 

године 

 

Сведочанства и 

ципломе 

Штампање сведочанстава и 

циплома 

Биљана 

Тајков 

Плетикосић 

Балаж 

Немања 

Васиљевић 

Јун 2021. 

 

1.2.14. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора уметности 

(музичка култура, ликовна култура) 

Стручно веће професора уметности у току шк. 2020/21. чинили су:  

1. Вујановић Жељко   – председник стручног већа 

2. Ристић Силвија 

3. Мандарић Немања 

4. Тиквицки Емина 

5. Сич Гергељ 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 30.8.2020. План рада за 2020-21. 

II 28.10. 2020. Оцене на крају првог квартала, матурске теме 

III 27.11. 2020. Матурске теме 

IV 23.12. 2020. Крај првог полугодишта 

V 16.3. 2021. Он лине састанак, настав на даљину 

VI 30.6. 2021. 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. 
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II   Констатовано је да оцене на крају првог  квартала на нивоу актива јесу уједначене , 

тј. нема неких приметних одступања у 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, гмаил или вибер водећи рачуна да се  ученици не преоптерете слањем 

превише материјала и садржаја поштујући распоред који дан је одређени предмет по 

распореду  

 

VI   Оцене на крају школске године су све 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 о избору, те о 

томе се може говорити на наредном састанку.  

 

1.2.15. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора физичког и 

здравственог васпитања 

Стручно веће професора физичког и здравственог васпитања чинили су: 

7. Андријана Недељковић 

8. Љубомир Јотановић 

9. Александар Барашић Хуба 

10. Чедомир Лишић 

11. Чаба Нађ 

 

Састанак Датум Дневни ред 
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I 24.8.2020. Утврђивање поделе одељења. Планови рада. 

II 01.09.2020. Планирање рада у ванредним условима, због пандемије. 

III 10.10.2020. Подела обавеза ванаставних активности 

IV 28.12.2020. Анализа првог полугодишта 

V 18.01.2021. Планирање рада у другом полугодишту 

VI 29.06.2021. Анализа првог полугодишта 

Подела одељена 

 

Састанак Дату

м 

Закључци 

1. 24.8.2

020 

Присутни су си вчланови већа. 

Оперативи и годишњи планови су усклађени са услови рада у 

ванредним условима. 

Подела одељена је предата у секретаријат. 

2. 01.9.2

020 

Због комбиноване наставе сваки професор планира рад и на 

гугл платформи за наставу. 

Настава у сали је одвија са половином одељења.  

Ученике треба информисати о мерама које се треба 

придржавати због пандемије корона вируса.  

3. 10.10.

2020 

Ванаставне активности и рад секција се планирају у складу са 

мерама заштите од вирусне заразе.  

Календар савеза за школски спорт је привремено објављен, 

учешће на сваком такмичењу стручно веће ће разматрати 

посебно. 

4. 28.12.

2020 

На састаку је анализиран рад у првом полугодишту и урађена 

евалуација планова рада. 
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5. 18.01.

2021 

Рад са ученицима се планира за онлајн и комбиновану наставу. 

 

6. 29.06.

2021 

На састанку је анализиран рад у школској година. 

Одељења су подељена по норми наставника. 

 

Активности током школске године: 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализаци

је 

 Планира активности за школску 

годину нису нису остварене због 

мера против короне. 

 

 

 

Ваннаставне активности 

Члан Стручног 

већа 

Ваннаставна активност 

(назив) 

1. Андријана 

Недељковић 

 

Рукомет  

2. Љубомир 

Јотановић 

 

Фудбал 

3. Александар 

Барашић 

Хуба 

 

Стони тенис 

Пливање 

 Одбојка 
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4. Чедомир 

Лишић 

 

5. Чаба Нађ 

 

Гимнастика 

 

1.2.16. Извештај о реализацији плана Стручног већа професора изборних 

предмета и изборних програма 

Школска 2020/21. година 

Чланови стручног већа: 

 1. Ђанић Јасна, грађанско васпитање, здравље и спорт, језик, медији и култура  – 

председник стручног већа 

2. Богдан Богдановић, грађанско васпитање, примењене науке 1, примењене науке  

3. Лазар Ђачић, верска настава 

4. Јелена Зечевић, верска настава 

5. Роберт Утцаи, верска настава 

6. Тешић Адриана, основи геополитике, примењене науке  

7. Марта Петкович, основи геополитике, примењене науке 

8. Дијана Чавић, методологија научног истраживања 

9. Силвија Фараго, методологија научног истраживања 

10. Васиљевић Немања, савремена технологија 

11. Биљана Тајков, савремена технологија 

12. Ендре Јо, савремена технологија 

13. Нагел Зоран, примењене науке 1 

14. Павловић Милена, примењене науке 1 

15. Јулијана Јамбор, примењене науке 1 
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16. Жељко Вујановић, уметност и дизајн 

17. Силвија Ристић, уметност и дизајн 

18. Елизабета Бакош, уметност и дизајн 

19. Немања Мандарић, уметност и дизајн 

20. Љиљана Бањанин Острогонац, језик, медији и култура 

21. Ђоројевић Бојана, језик, медији и култура 

22. Хереди Карољ, језик, медији и култура 

23. Гаврилов Болић Борјана, језик, медији и култура 

24. Мормер Сања, језик, медији и култура 

25. Иван Баричевић, језик, медији и култура 

26. Весна Штрицки, здравље и спорт 

27. Љубомир Јотановић, здравље и спорт 

28. Барашић Хуба, здравље и спорт 

29. Андријана Недељковић, здравље и спорт 

30. Нађ Чаба, здравље и спорт 

31. Чедомир Лишић, здравље и спорт 

 

Састанак Дату

м 

Дневни ред 

1. 31.08.

2020. 

1. Подела предмета   

2. Стручно усавршавање 

3. Организација онлине наставе 

4. Разно 

2. 19.01. 1. Оцењивање и критеријуми 
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2021. 2. Разно 

3. 1.07.2

021. 

1. Анализа успеха на крају школске године 

2. Разно 

 

Састана

к 

Датум Закључци 

1. 31.08.2020. 1. Предмети су подељени 

2. Размена искустава у коришћењу различитих интернет 

алата и даље усавршавање дигиталних компетенција 

професора 

3. Настава из изборних програма се реализује искључиво 

онлине, а оцењивање се врши у школи. Онлине настава се 

реализује путем Гоогле учионице 

4. Начин уписивања часова у дневник 

2. 19.01.2021. 1. Оцењеност ученика је задовољавајућа на полугодишту. 

Критеријуми за оцењивање су у великој мери уједначени. 

2. Представљање изборних програма приликом промоције 

школе 

3. 1.07.2021. 1. Из изборних програма није било неоцењених ученика, 

нити ученика који су упућени на поправни испит. 

2. Највећи изазов је била онлине настава 

 

Активности током школске године: 

 

Активност 
Кратак опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
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План рада Писање плана рада 
Председник 

Стручног већа 
септембар 2020 

Стручно усавршавање 

Стручно 

усавршавање у 

оквиру установе 

Чланови 

Стручног већа 

током школске 

године 

Анализа успеха на 

полугодишту 

Анализа успеха на 

полугодишту 

Чланови 

Стручног већа 
јануар 2021 

Анализа успеха на крају 

школске године 

Анализа успеха на 

крају школске 

године 

Чланови 

Стручног већа 
јун 

Писање извештаја о раду 

Стручног већа 

Писање извештаја о 

раду Стручног већа 

Председник 

Стручног већа 
август 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОШКОГ 

КОЛЕГИЈУМА 

У току школске 2020/21. 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. 

 

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 
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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. 

 

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 

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; 
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• 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. 

Тим је израдио Школски програм за период од 2021 до 2025. године што је Школски 

одбор на седници  29.06.2021. године и усвојио. 

 

 

 

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 

2020/21. годину, у саставу: 

- Веселин Јевтић, директор школе 

- Јасна Ђанић, психолог - координатор Тима 

- Гордана Берић Пиштало, секретар школе* 

- Андреа Драгодан, секретар школе 

- Бранка Јосимов, школски педагог 

- Љубомир Јотановић, професор физичког васпитања  

- Чаба Нађ, професор физичког васпитања 
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- Естер Толнаи, професор енглеског језика 

Поред сталног састава Тима, чланови су и представници Савета родитеља, 

Школског одбора и Ђачког парламента. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

-  израда плана  Тима за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања; 

-  израда акционог плана рада за спречавање дискриминације; 

- упознавање родитеља са правилима понашања и кућним редом гимназије;  

-  едукација ученика о: правима, обавезама, облицима насиља; 

- едукација наставника о примени Протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама; 

- упознавање чланова Тима, Наставничког већа, родитеља и ученика са 

Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 

дискриминаторног понашања или вређања угледа, части или достојанства личности; 

-  праћење активности на заштити од насиља, злостављања и замемаривања 

-  ваннаставне активности у циљу превенције насиља нису одржане због ванредне 

епидемиолошке ситуације у земљи ; 

- спортске активности у циљу превенције насиља нису одржане због ванредне 

епидемиолошке ситуације у земљи. 

            

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ 

Случајеви насилног понашања били су на првом нивоу и предузимане су, према 

Протоколу, одговарајуће мере. Ове случајеве су решавале одељењске старешине.  У 

току школске 2020/21. године није било пријављених случајева насиља на 2. и 3. нивоу. 

Сви случајеви насилног понашања, предузетих мера и праћења ефеката евидентирају се 

у редовној евиденцији. 

Јасна Ђанић, координатор тима 

 

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.  
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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 

вредновању квалитета рада установе (Сл. гл. РС, бр. 10/2019., члан 5).  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

Школске 2020/21. године Тим за каријерновођење и саветовање 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. Богдановић Богдан, професор грађанског васпитања 

4. Нагел Зоран, професор грађанског васпитања 

Активност Кратак опис активности 
Носиоци 

активности 
Реализација 

Планирање Израда плана и програма рада чланови август 
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тима реализовано 

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. 

Ђанић 2.квартал 

 

делимично 

реализовано 

Сарадња и организовање 

презентација и предавања 

високошколских установа и 

других институција и 

организација које се баве овом 

облашћу 

помоћници 

директора, 

психолози 

није реализовано 

због 

епидемиолошке 

ситуације 

Дистрибуција брошура, 

публикација, водича и других 

штампаних материјала 

ученицима школе 

психолози реализовано 

током године 

 

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 

одељењске 

старешине 

четвртог 

разреда 

реализовано 

током године 

 

Образовање за каријеру, 

односно, разумевање света рада 

кроз школске програме и 

сви 

предметни 

професори 

реализовано 

током године 
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консултације са ученицима 

Развијање вештина 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.) 

професори 

грађанског 

васпитања 

реализовано 

током године 

 

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 

психолози реализовано 

током године 

 

Тестирање и 

индивидуални 

саветодавни рад 

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 

психолози реализовано 

током првог и 

почетком другог 

полугодишта 

 

Обрада, интеграција резултата и 

индивидуално саветовање на 

основу психолошке процене 

психолози реализовано 

током године 
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Саветодавни рад са родитељима 

у погледу каријерног развоја 

њихове деце 

психолози реализовано 

током године 

 

Анализа рада Анализа рада и израда извештаја 

о раду тима  

чланови 

тима 

август 

реализовано 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА 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 

 

Састанак Датум Дневни ред 

I 19.08.2020. 
План рада Тима за шк. 2020/21. годину 

Разно 

II 13.5.2021. Школски развојни програм (ШРП) 

III 18.06.2021. Школски развојни програм (ШРП) 

IV 25.8.2021. 
Извештај и план рада Тима за шк. 2021/22. годину 

Разно 

 

19.08.2020. 

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. 
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13.05 .2021. 

Учествовање у раду комисије за писање плана Школског развојног програма за 

наредних 5 година. Формиране су директиве и смернице за конструисање школског 

развојног програма и подељени су  задаци међу члановима комисије. 

 

18.06 .2021. 

Учествовање у раду комисије за писање плана Школског развојног програма за 

наредних 5 година. Сагледан је досадашњи рад комисије. Договори за остатак рада 

комисије.  

 

25.08.2021. 

Сагледане су могућности рада и деловања с обзиром на епидемиолошко стање у 

држави. Констатовано је да ће се консултације, договарања и расправе обављати 

онлајн. На основу чињеничног стања формиран је план рада Тима за наредну школску 

годину. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

У школској 2020/21. 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. 

 

1. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Састав Школског одбора: 

1. Игор Мандић, представник локалне самоуправе -председник Школског одбора 

2. Љиљана Бањанин Острогонац, представник запослених 

3. Љиљана Филиповић, представник запослених 

4. Силвија Узелац, представник родитеља 

5. Милан Букарица, представник родитеља 

6. Милена Шолаја, представник родитеља 
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7. Бојан Чича, представник локалне самоуправе 

8. Нађ Чаба, представник запослених 

9. Лаура Шугар Доброка, представник локалне самоуправе 

Представници Ђачког парламента који учествују у раду Школског одбора су:  

1. Šebek Ana 

2. Marko Šimokov 

Школски одбор је одржао 6 седница, и то: 

Седнице Датум одржавања 

I седница  18.9.2020. год. 

II седница 12.10.2020. год. 

III седница 25.1.2021. год 

IV седница 25.2.2021. год 

V седница 29.6.2021. год 

VI седница 25.8.2021. год 

 

На седницама Школског одбора разматране су следеће тачке дневног реда: 

Седница 1 Планирано Реализовано 

1. Усвајање Записника са  четрнаесте седнице одржане 

29.6.2020. године  
+ + 

2. Усвајање Извештаја о раду директора Школе + + 

3. Усвајање Предлога Извештаја о раду Школе за 

школску 2019/20. годину 
+ + 

4. Усвајање Предлога Годишњег плана рада за школску 

2020/21. Годину 
+ + 

5. Измена Правилника о накнади путних трошкова 

запослених 
+ + 

6. Усвајање Предлога Европског развојног плана + + 

7. Разно + + 

Седница 2   

1. Усвајање Записника са петнаесте седнице Школског 

одбора одржане 18.9.2020. године + + 

2. Усвајање Предлога одлуке о измени Финансијског + + 
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плана за 2020. годину 

3. Разматрање Извештаја Комисије за спровођење 

конкурса за избор директора школе, усвајање 

образложене листе кандидата и давање предлога за 

директора Гимназије „Светозар Марковић“ Суботица 

+ + 

Седница 3 + + 

1. Усвајање Записника са шеснаесте седнице Школског 

одбора одржане 12. 10. 2020. године + + 

2. Усвајање предлога Правилника о ближем уређењу 

планирања набавки, спровођења поступка набавки и 

праћење извршења уговора о набавкама  

+ + 

3. Доношење Финансијског плана за 2021. годину + + 

4. Доношење Плана набавки за 2021. годину + + 

5. Разно + + 

Седница 4   

1. Усвајање Записника са седамнаесте седнице 

Школског одборао држане 25.1.2021.године + + 

2. Усвајање Финансијског из вештаја о пословању за 

2020.годину + + 

3. Усвајање предлога измена и допуна Статута + + 

4. Усвајање Извештајао радудиректора од 

1.9.2020.године до 15.1.2021.године + + 

5. Усвајањепредлогао изменама и допунама 

Годишњегплана рада и Развојног плана + + 

Седница 5   

1. Усвајање Записника са осамнаесте седнице 

Школског одбора одржане 25.2.2021. године + + 
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2. Усвајање Школског програма + + 

3. Усвајање Измене Финансијског плана и Плана јавних 

набавки за 2021. годину 
  

4. Разно + + 

Седница 6   

1. Усвајање Записника са деветнаесте седнице 

Школског одбора одржане 29.6.2021. године 
+ + 

2. Измена Статута Гимназије „Светозар Марковић“ 

Суботица 
+ + 

3. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор 

директора Гимназије „Светозар Марковић“ и 

образовање комисије за избор директора Школе 

+ + 

4. Разно + + 

 

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. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Послове помоћника директора у школској 2020/21. години обављали су Балаж 

Плетикосић, професор рачунарства и информатике, и Александар Славов, професор 

српског језика и књижевности. 

Извештај о раду помоћника директора поднели су Балаж Плетикосић и Александар 

Славов. 

Активност Садржај активности 
Носилац 

активности 

Координација рада са 

ванредним ученицима Организовање консултативног рада 

и испита 
А. Славов 

Организација ванредних 

испита 

Координација рада са Распоред часова за ученика на А. Славов 
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ученицима на размени размени; сарадња са УГ 

„Интеркултура“ 

Обезбеђивање материјала 

за родитељске састанке 

Календар рада, изводи из ЗОСОВ и 

осталих неопходних материјала и 

информација 

Славов  

Б. Плетикосић 

 

 

Организација дежурстава 

наставника 

Дневно дежурство наставника 

унутар школске зграде и школског 

дворишта у време трајања наставе 

А. Славов  

Б. Плетикосић 

 

Организација дежурстава 

наставника на испитима и 

такмичењима 

Дежурство наставника у току 

израде тестова на такмичењима, 

писменим испитима и матурском 

испиту из матерњег језика и 

страног језика/ математике 

А. Славов 

Организација допунских 

испита 

Организовање допунских испита за 

ученике који полажу разлику 

испита због преласка из других 

средњих стручних школа или због 

промене смера/ наставног језика 

А. Славов  

 

Организација замена и 

стручних замена 

Организација замена за одсутне 

професоре и обезбеђивање 

несметаног функционисања наставе 

А. Славов  

Б. Плетикосић 

 

Прегледање Књиге 

евиденције / еДневника 

Прегледање Књиге евиденције / 

еДневника 

А. Славов  

Б. Плетикосић 

Прегледање Матичне 

књиге 
Прегледање Матичне књиге 

Б. Плетикосић 

 

Распоређивање одељења 

по учионицама 

Распоређивање одељења по 

учионицама 
Б. Плетикосић 

Учешће у планирању и 

програмирању рада 

школе 

Учешће у планирању и 

програмирању рада школе 

А. Славов  

Б. Плетикосић 
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10. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

Школски педагог Бранка Јосимов је за школску 2020/21. 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  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 до фебруара 2021. 

године, када се озбиљно разболела. Због наведеног, извештај се односи, практично, 

само на прво полугодиште 2020/21. године. 

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 2020/21. године, пошто су све 

(уобичајене) реализоване активности евидентиране у документацији школског 

педагога. Комплетна евиденција налази се у документацији педагога, укључених 

запослених и органа школе. 
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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 2020/21. 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. 

Активности којима је посвећено највише пажње и времена у раду педагога школске 

2020/21.  године (неке од послова је немогуће разврстати по подручјима рада 

предвиђених Правилником, па су овде другачије груписани): 

• Сарадња са наставницима:  

- интензиван и убрзан рад са некомплетним Тимом за самовредновање 

(септембар 2020.); 

- сарадња са одељенским старешинама 1. разреда на проблемима прилагођавања 

ученика; 

- рад са одељенским већима 3. и 4. разреда на изради ИОП1 и ИОП2 за два 

ученика (неуспешна – документи нису донети); 

 - посебна сарадња са родитељем, одељенским старешином и одељенским већем 

ученице 2.ИТ којој је било потребно посебно прилагођавање физичких услова 

(још од пријемног испита). 

- сарадња са одељенским старешинама на организацији рада у специфичним 

околностима (недељно прикупљање података о ученицима који похађају наставу 

у комбинованом моделу наставе); 

- ограничено праћење наставе (технички отежано) путем Google учионице. 

• 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, одељенским старешинама и 

одељенским 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, сачињавање месечних извештаја за Школску 
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управу, сарадња са одељенским стрешинама 1. разреда...). Електронски, али 

најчешће непосредно. 

• Учешће у онлајн састанцима одељењских и Наставничког већа на крају квартала 

и првог полугодишта. 

  

          Бранка Јосимов, 

          школски педагог 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

Школске 2020/21. 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 2020/21. године: 

I) Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

- припрема годишњег програма рада и месечних планова сопственог рада и праћење 

реализације истог; 

-планирање сопственог стручног усавршавања; 

- израда годишњегплана и програма радаТима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

- израдa годишњег плана Тима за каријерно вођење и саветовање 

II) Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

- континуирано праћење постигнућа ученика, 

 - израда годишњег извештаја о реализацији плана и програма школског психолога. 

- израдa извештаја Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања; 

- израда иѕвештаја Тима за каријерно вођење и саветовање 

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. 
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- 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. 

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; 
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- 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 образовно-

васпитних 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; 

- кoординисање и учешће у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања; 

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,  

- Мрежом подршке инклузивном образовању, 

- 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 
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- Програм за стицање компетенција из хрватског језика, културе и књижевности са 

методиком рада(В. Бојанић) 

- Едукација из Интегративне терапије за рад са децом и младима (В. Бојанић) 

- Присуствовање акредитованим семинарима: 

- „Интернет учионица“ (В. Бојанић) 

- „Дигитална учионица“(В. Бојанић) 

- праћење савремене стручне литературе (сви). 

 

Извештај сачиниле: 

Весна Штрицки, Весна Бојанић и Јасна Ђанић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

Школске 2020/21. године на месту школског библиотекара радило је tri извршилаца: 

1. Оливера Толимир (71% норме) 

2. Хереди Карољ (51% норме) 

3. Адела Лаковић (30% норме do априла) 

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 14 ученика дневно, узимајући и враћајући књиге. И остали 

радници и професори редовно користе библиотеку. 

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. Епидемија је отежала рад библиотеке. 2 изгубљене 

књиге су замењене. Током школске године није враћено укупно 12 књига. 

Библиотека има преко 20 000 наслова. Књиге су на српском, мађарском и хрватском 

језику, али постоји и одређени фонд на енглеском, немачком, француском, 
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италијанском, шпанском језику. Највише се користи школска лектира, па стручна 

литература.Књижни фонд се није повећао. 

Књижни фонд се обнавља и допуњује најчешће преко донација. 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, Светозарац, 

секције,такимиченје, промоција. Нажалост, потребе за одређеним насловима за 

реализацију тих програма, превазилазе могућности библиотеке. 

Књижни фонд би требало освежити лектирима, делима савремених писаца, пре свега 

новим поетским антологијама, као и најновијим издањима из области језика, за 

успешнији рад у ваннаставним активностима. 

Библиотекари. 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ђачки парламент  школске 2020/21. године није конституисан због епидемиолошке 

ситуације у земљи. Из безбедносних разлога није одржана ниједна седница Ђачког 

парламента у школи . Представници Ђачког парламента у Школском одбору су били 

Шебек Ана (4.3) и Вукманов Шимоков Марко (4.а). 

 

Ђанић Јасна,  

координатор Ђачког парламента 

 

12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења (укупно 

36 чланова). Он предлаже: 
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• 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 2020/21. године 

одржане су две седницe. 

ПРВА СЕДНИЦА 

17.9.2020 

Дневни ред 

1. Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

2. Верификације мандата члановима Савета родитеља 

3. Предлагање два представника родитеља за Школски одбор 

4. Упознавање са предлогом Извештаја о раду школе зашколску 2019/20.годину, 

предлогом Годишњег плана рада школе за 2020/21. годину и предлогом 

Европског развојног плана 

5. Упознавање са Извештајем о упису ученика у први разред школске 2020/2021. 

године 

6. Доношење одлуке о донацији  родитеља за унапређење услова рада школе и 

Извештај о утрошку прикупљених донација од родитеља у школској 2019/2020. 

години 

7. Екскурзије  

8. Избор родитеља у Тимове Школе  

9. Избор родитеља у локални савет родитеља 

10. Осигурање ученика (избор осигуравајуће куће) 

11. Разно 

ДРУГА СЕДНИЦА 

28.062021. 

Дневни ред: 

1. Усвајње Записник са претходне седнице Савета родитеља 

2. Разматрање предлога Школског програма 

3. Разно 
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13. ИЗВЕШТАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА 

Због  епидемиолошкр ситуације током школске 2020/2021. године екскурзије нису 

организоване 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА РОДИТЕЉИМА 

Као и претходних година, и школске 2020/21. 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 за ученике првог разреда), као и кроз рад стручних сарадника са 

родитељима. Ова сарадња показала се веома корисном у периоду одржавања наставе на 

даљину. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 

Школа је у току школске 2020/21. године сарађивала са локалном заједницом, 

факултетима Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Београду, УГ 

„Интеркултура” Србија, Савезом бораца НОР, Друштвом српско-руског пријатељства, 

СЦК „Свети Сава”, Колом српских сестара, Градском библиотеком, Народним 

позориштем, Фондацијом „Данило Киш”, локалним медијима и др.  

Сваке школске године број сарадника и партнера, представника друштвене средине, 

постаје све већи, а заједничке активности и пројекти добар су показатељ пријатељских 

и партнерских односа, као и отворености школе ка заједници. 

 

14.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење реализације Годишњег плана рада школе сталан је задатак свих субјеката 

школе, а посебно руководећег кадра.  

Директор школе, помоћници директора, стручни органи и стручни сарадници трудили 

су се да континуирано прате реализацију активности предвиђених Годишњим планом 

рада школе за школску 2020/21. годину. Извештај о раду школе представља резултат 

заједничког рада свих субјеката укључених у рад школе. 


