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УВОД
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
На основу члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 72/09,52/11 и 55/13 – у даљем тексту: Закон) школски одбор Гимназије „Бора
Станковић“ у Нишу (у даљам тексту: школа, на седници одржаној 14.9.2022. године донео је
Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину (у даљем тексту: ГПР).
Гимназија "Бора Станковић" у школској 2022/2023.години организује рад на основу
Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013), Правилника
о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019.годину,
Правилника о наставном плану и програму за гимназију ("Сл.гласник РС-Просветни гласник",
бр.5/90 и "Сл.гласник РС-Просветни гласник", бр.3/91, 3/92, 2/94, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003,
10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006,1/2008,
8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 26/2004 и 11/2014, 62/2016, 5/2017, 88/2017,
27/2018, 8/2019, 4/2020, 7/2020, 10/2022), Школског развојног плана гимназије "Бора
Станковић" за период септембар 2020 – август 2023.године и сагласности МПН на Пројекат о
реализацији двојезичне наставе на српском и енглеском језику бр. 611-00-00016/2012.
КРАЋА РЕТРОСПЕКТИВА РАДА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ
Гимназија “Бора Станковић” основана је 1.септембра 1969.год. Релативно млада
институција има позитивно-стваралачки век постојања. И поред свих тешкоћа материјалне
природе, разних промена и трансформација које је доживела, опстала је и остала школа од
угледа и реномеа.
Својим дугогодишњим трајањем и истакнутим местом у нашем школству она се може
поносити својим доприносима нашој култури, науци, привреди.
Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи, сада истакнути и угледни научници,
уметници, привредници. На путу својих стваралачких педагошких прегнућа школа је
оправдала своју намену.
Резултатима своје праксе, низом новина у раду, које су добиле највиша друштвена и
стручна признања школа је на најбољи начин нашла своје место у преображајима друштва.
Међу признањима од изузетног значаја је награда “Учитељ Таса” и Републичка награда
“25.мај”, као и награда „11.јануар“.
Школа мора сама да експериментише и стваралачки да примењује научна знања и да
налази модернија решења и путеве ефикаснијег педагошког рада са ученицима, држећи се оне
Толстојеве мисли “Само кад експеримент буде основа школа, само тада када свака школа буде,
такорећи, педагошка лабораторија, само тада школа неће заостајати од општег прогреса и
оглед ће бити у стању да изгради снажну основу за науку и образовање” (Л.Толстој).
Гимназија “Бора Станковић” радила је прошле школске године у веома отежаним
условима због недовољног и нередовног финансирања плана од стране Управе за образовање.
За материјалне трошкове школа није добијала редовна ни довољна финансијска средства, а и
она којима је располагала била су скромна и недовољна за обогаћивање материјално-техничке
основе наставе и укупног школског рада. База наставних средстава попуњена је тек са 60% од
прописаних норматива, велики број средстава је застарео и превазиђен.
Но, и у таквим неповољним условима школа је остварила врло добре резултате. На
разним такмичењима из математике, српског језика и језичке културе, историје, страних
језика, биологије, физике, хемије и на спортском пољу, организованим у Републици, наши
ученици били су међу најбољима или најбољи. На пријемним испитима на разним
факултетима су у самом врху ранг листи.
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За свој рад школа је добијала најбоље оцене од компетентних установа. Школа ужива
велики углед не само у непосредном окружењу него и у целој земљи.
Све је то постигнуто захваљујући организованом раду наставничког колектива у коме
су срећно спојени искуство, жеља и труд да се у наставни процес унесу савременији и
продуктивнији поступци, облици и методе рада и учење учини ефикаснијим.
У ваннаставне активности укључен је велики број ученика нарочито из српског језика,
страних језика, историје, математике, информатике, физике, хемије, биологије... Ученици су
врло заинтересовани за спортске активности и у многим дисциплинама (кошарци, одбојци,
пливању, фудбалу, стоном тенису, стрељаштву...) постижу врхунске резултате.
Школа је селективна по избору ученика - они су по успеху међу најбољима како у граду
тако и шире.
Досадашњи резултати су врло поуздана основа за планирање рада у следећој школској
години.
Табела ученика са стањем 31.август 2022.године.

I

Број
ученика
217

176

Врло
добри
39

II

211

174

43

0

0

0

4,72

III

216

186

31

1

0

0

4,76

IV
Укупно

211

188

33

2

0

0

4,77

855

724

135

4

0

1

4,74

%

83,70%

15,61%

0,46%

0

0,11%

Разред

Одлични

1

Довољни
0

Недовољни
1

Средња
оцена
4,73

Добри
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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ НАШИХ УЧЕНИКА
Српски језик и језичка култура :
На општинском такмичењу учествовало је 8 ученика, на наредни ранг пласирала су се 4
ученика, на државни ранг пласирале су се 3 ученице: Калина Ристић, Ива Миленковић и Лара
Тајем (1. разред). Калина Ристић и Ива Миленковић освојиле су треће место на државном
такмичењу, њихов ментор је Нађа Ђорђевић.
Књижевна олимпијада:
На општинском нивоу учествовало 9 ученика, на наредни ниво пласирало се 8, на државни
ниво су се пласирале Калина Ристић, Ива Миленковић и Лара Тајем. Ментор – Нађа Ђорђевић.
Такмичење рецитатора:
Искра Милованкић (2. разред) освојила 1. место на окружном такмичењу и пласирала се на
државно. Ментор – Данијела Петровић.
Енглески језик:
Богдан Николић (4. разред) 3. место на окружном и пласман на државно такмичење. Ментор –
Никола Петровић.
Латински језик:
Тамара Маринковић (1. разред) пласман на државно такмичење, освојено 4. место. Ментор
Валентина Станковић.
Психологија:
На такмичењу из психологије које је организовао Филозофски факултет у Нишу учествовао је
Никола Павловић (2. разред) који је освојио 2. место. Ментор – Маја Здравковић.
Филозофија:
На такмичењу у организацији Пожаревачке гимназије „Софија“ учествовао је и освојио 2.
место Димитрије Голубовић (2. разред). Ментор – Тијана Ђерговић Антић.
Историја:
На општиском рангу учествовало је 7 ученика, на наредни ниво пласирало се 4 ученика, на
државном такмичењу учествовали су Лука Богдановић, Никола Пауновић и Маша Мишић (3.
разред) која је освојила 3. место. Л. Богдановић и Н. Пауновић је ментор Оливера Тодоровић,
М. Мишић је ментор Владана Петровић.
На квизу који је организовао Филозофски факултет у Нишу „ Краљевина Србија“ Алекса
Здравковић (4. разред) освојио је прво место. Ментор је Оливера Тодоровић.
Географија:
На Националној географској олипијади учествовало је 4 ученика , на државно такмичење
пласирали су се сви, на Балканско такмичење пласирао се Вук Булатовић (4. разред) који се
пласирао и на Светску географску олимпијаду која је у току. Ментор је Ана Вељковић.
Предузетништво:
Такмичење за најбољу технолошку иновацију, учесници: Растко Петровић, Јана Симић, Каја
Гавриловић, Тијана Живадиновић (2. разред) пласирали се у финале државног нивоа, финале
ће се одржати у септембру 2022. Ментор је Ана Вељковић.
Пословни изазов, учешће 5 ученика, сви су се пласирали на окружни ниво, Мила Антић и
Николина Ћирић (1. разред) освојиле су прво место на државном и учествовале на балканском
такмичењу. Такмичење је одржано онлајн. Ментор је Ана Вељковић.
Напредне технологије у служби екологије – хакатон, учеснице: Мила Антић, Николина Ћирић,
Ива Спасовић, Миљана Недељковић (1. разред) 3. место. Ментор Ана Вељковић.
DigiEduHack-обрзовање-хакатон Јана Симић, Јана Николић, Мирјана Блажетковић (2. разред)
2. место. Ментор Ана Вељковић.
Изазов специјал учесници Матеја Митровић, Марија Радовић, Никола Стаменковић, Марко
Савић, Алекса Милић, 1. место , онлајн такмичење. Ментор Ана Вељковић.
„Имате ли предузетничког духа?“ у организацији Универзитета Сингидунум тим ученика
другог разреда освијио 1. место. Ментор Ана Вељковић.
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Ученик Филип Арсић (2. разред) учествовао на квизу Српске квиз асоцијације и освојио 12.
место. Ментор Ана Вељковић.
Биологија:
На окружном такмичењу су учествовали и пласирали се на државно: Василије Рашић, Нина
Јанковић, Анђелам Леони, Немања Антић, Борис Радосављевић, Јаков Јовановић, Михаило
Јанковић (1. разред) Нина Јанковић освојила је 3. место на државном нивоу. Ментор је Јасмина
Манојловић. Маша Ранђеловић, Лара Томов, Јован Здравковић, Јана Николић, Марија Стошић
(2. разред) ментор је Горица Стефановић. Маша Јовановић, Петра Младеновић, Вања
Шимунец, Андреј Шебул (2. разред) ментор је Милена Цветковић; Ива Ловренчић, Мина
Милосављевић, Душан Крстић, Урош Павловић, Вишња Стојановић 3. разред) ментор Марија
Васиљевић; Анђела Голубовић (4. разред) освојила 1. место на државном такмичењу, ментор
Јасмина Манојловић.
На такмичењу „Таленти из биологије“ Јован Здравковић је освојио 1. место, ментор Горица
Стефановић.
Хемија:
На државно такмичење пласирали су се: Павле Митић, Борис Радосавњевић, Теодора
Обрадовић, Јован Лазовић (1. разред) ментор Ивана Тонса; Петар Здравковић, (2. разред), Вук
Булатовић, Димитрије Маслаковић (4. разред) ментор Љиљана Миладиновић; Јован Ђурић (3.
разред). Пласман на Српску хемијску олимпијаду освојио је Вук Булатовић, ментор Љ.
Миладиновић.
На републичком такмичењу талентованих ученика из хемије Анита Георгијев (2. разред)
освојила је 3. место на државном такмичењу, ментор Љиљана Миладиновић.
Физика:
На општинском такмичењу учествовало је 18 ученика, на наредни ранг пласирало се 13
ученика, на државни ранг пласирали су се: Петар Богдановић, Теодора Обрадовић, Јаков
Секулић, Павле Митић (1. разред) ментор је Јелена Алексић, П. Богдановић освојио је прву
награду и Тамара Маринковић, ментор Владана Голубовић; Павле Павковић (2. разред) ментор
Снежана Јанковић; Богдан Богдановић (3. разред) 1. награда, ментор Ненад Милојевић и
Тијана Предић (4. разред) освојила 3. награду, ментор Гордан Станојевић.
Математика:
На општинском такмичењу учествовало је 20 ученика, 15 ученика се пласирало на окружно, а
на државно: Петар Богдановић, Тамара Маринковић, Јаков Секулић, Теодора Обрадовић,
Никола Петковић (1. разред) Андрија Миладиновић, Вања Шимунец, Никола Тошић (2.
разред) Богдан Богдановић. Никола Милошевић (3. разред) Вук Булатовић, Страхиња
Ђорђевић, Тијана Предић (4. разред). Награде су освојили: прву – П. Богдановић и Ј. Секулић,
ментор Ана Станојевић, трећу – Страхиња Ђорђевић, ментор Ненад Тотић и Андрија
Миладиновић, ментор Марија Митић.
На такмичењу „Кенгур без граница“ учествовало је 10 ученика, на државно такмичење
пласирили су се Никола Тошић и освојио 2. награду, ментор Марија Митић, Филип Тодоровић,
ментор Тамара Милошевић, Страхиња Ђорђевић и освојио 3. награду, ментор Ненад Тотић.
На такмичењу „Мислиша“ учествовало је 8 ученика, на државно такмичење пласирао се
Страхиња Ђорчевић и освојио 1. награду, ментор Ненад Тотић.
Рачунарство и информатика:
На општинском (онлајн) такмичењу учествовло је 85 ученика, на окружно такмичење
пласирало се 8 ученика, на државном такмичењу учествовли су: Лука Ковачевић (4. разред)
ментор Митар Крстић, Никола Милошевић (3. разред) ментор Владан Михајловић, Јаков
Секулић, Марина Стојилковић, Теодора Обрадовић, Александар Секулић, Петар Богдановић,
Никола Милошевић (1. разред) ментор Милан Ивановић, Ј. Секулић је освојио 3. награду и
учествовао на олимпијади у Београду.
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На државном такмичењу талентованих ученика у организацији РЦ Ниш, 2. награду освојили
су Петар Савић и Никола Савић, ментор Ана Станојевић.
Професор Милан Ивановић је са ученицима освојио награде и на пројектим такмичењима:
Најбољи СТЕМ средњошколски пројекат 1. и 2. награда, IEESTEC конфернција, 3. Награда.
Физичко и здравствено васпитање:
Ученици су се такмичили у следећим тимским и индивидуалним спортовима: одбојка,
кошарка, фудбал, пливање, атлетика и стрељаштво. Успехе су постигли: Мина Николић и
Марко Богојевић који су учествовали на државном такмичењу у пливању, Мина
Милосављевић, пласман на државно такмичење у атлетици, Софија Пауновић, пласман на
државно такмичење у стрељаштву, ментор Тања Арнаутовић. Мушка екипа одбојка, учешће
на државном такмичењу, ментор Марко Урбанчић.

ШКОЛА ДАНАС
Школа обавља делатност средњег образовања и васпитања под називом Гимназија, под
шифром 8531, у складу са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица
разврставања („Сл. лист СРЈ“, бр. 31/96 и „Сл. гласник РС“, бр: 104/09)
Гимназија „Бора Станковић“ уписана је у судски регистар решењем Привредног суда у
Нишу од 1969.године.
Мисија и визија школе дефинисана је Школским развојним планом за период 20202023. године:
Мисија наше школе је да подстиче лични, социјални, емоционални и интелектуални
развој свих ученика, да ученицима пружи актуелна, трајна и функционална знања, да развија
и подстиче слободно и критичко мишљење и да ствара умне, образоване и добре људе.
Свесни смо да у друштву у коме криза вредности траје већ неколико деценија, школа
има одговорност да створи основе на којима ће млади људи, наши ученици и будући академски
грађани, наћи прави пут, и постати оспособљени за оно што друштво од њих очекује:
свестрани, слободни и успешни, а пре свега, добри људи.
Визија школе: Желимо школу која ће квалитетом свога рада, резултатима својих
ученика и наставника, бити препозната, како у својој локалној средини, тако и ван тих оквира,
као расадник квалитетног образовања, правих вредности, хармоничних међуљудских односа
и савременог приступа настави и подучавању, школу која чува традиционални дух у коме се
поштује личност наставника и школа као институција, а уједно носи и дах новог времена.
Желимо да будемо школа која је у сталном покрету, способна да се мења у складу са
импулсима из окружења, да препознаје своје слабости и учвршћује своје снаге, која еманира
систем вредности по коме живе, уче и раде сви чланови школске заједнице и развија критичко
мишљење, јер „Знање је тек онда знање када је стечено напором властите мисли“ (Л.Н.
Толстој).
Дакле, желимо школу која ће инсистирати на уочавању квалитета свих својих ученика,
наставника, родитеља и локалне заједнице и умети да их угради у свој свакодневни рад.
Уколико успемо да код својих ученика створимо осећај припадности, да се они Школи враћају
и као студенти и као остварени људи од каријере, знаћемо да смо се приближили свом циљу.
.
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ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ.
Школску 2021/2022. годину похађало је 867 ученика распоређених у 32 одељења.
Настава се, услед пандемије изазване корона висрусом, реализовала према одлукама Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера, а у складу са одлукама и закључцима
Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид 19 и Стручним упутствима за организацију
образовно-васпитног рада у средњој школи за школску 2021/2022. годину.

Бројно стање уписаних ученика
Школа има 32 одељења. Школске 2021/2022. године први разред је имао 8 одељења: 2
одељењa за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 1 одељење за
ученике са посебним способностима за биологију и хемију, 3 природно-математичка од којих
је једно билингвално одељење – енглески језик, и 2 друштвено-језичка одељења. У другом
разреду је било једно одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију,
2 одељењa за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 3 природноматематичка од којих је једно билингвално одељење – енглески језик, и 2 друштвено-језичка
одељења. У трећем разреду је било једно одељење за ученике са посебним способностима за
биологију и хемију, 2 одељењa за ученике са посебним способностима за рачунарство и
информатику, 3 природно-математичка од којих је једно билингвално одељење – енглески
језик, и 2 друштвено-језичка одељења У четвртом разреду је било 8 одељења: 3 одељењa за
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 3 природно-математичка
од којих је једно билингвално – енглески језик, и 2 друштвено-језичка одељења.
Извештај са матурског испита
Предмет

Српски језик

Страни језик

Оцена

5

4

IV-1

15

4

IV-2

21

IV-3

14

IV-4

26

22

IV-5

34

20

IV-6

19

11

IV-7

18

10

26

IV-8

25

6

30

Просечна оцена:

3 2 1

5

4

3

2 1

Математика
5

4

3

2 1

Базе података
5

1

1

5

Просечна
оцена:

4 3 2 1 /

19

19

4,93

21

21

5,00

21

4,83

19

7

4 3 2

Матурски рад

2

4

23

3

4,96

30

3 1

4,84

25

5 1

4,71

2

25

2 1

4,81

1

26

3 2

4,85

2

24

4,81

1

7

2

1

2

1

5

1

4,96

1

4,36

Средња оцена разреда је 4,86.
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УСАГЛАШЕНОСТ СТАТУТА И ДРУГИХ АКАТА УСТАНОВЕ СА ИЗМЕНАМА
ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

СТАТУТ
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности деце/ученика
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИученика,
запослених и родитеља деце/ученика (Правилник о
понашању у установи)
ПОСЛОВНИК О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у установи
Правилник о организацији и систематизацији
послова
Појединачни колективни уговор
Правилник о раду (Уговор о раду)
Правилник о процени ризика
Правилник о противпожарној заштити
Правилник о ванредним ученицима
Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика
Правилник о испитима
Правилник о оцењивању
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Датум
доношења
12.9.2013.

Дел. бр. и
датум
03-657/7

12.9.2013.

03-657/7

12.9.2013.

03-657/7

13.9.2010.
11.9.2013.

03.257/4
03-655

11.10.2010.

03-798

13.9.2010.

03-719/1

12.9.2013.

03-657/7

19.4.2013.

01-291

12.9.2013.
06.4.2009.
03.4.1998.

03-657/7
01-281
01-45

12.9.2013.

03-657/7

12.9.2013.

03-657/7

напомена
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ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНА
ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ЗАДАЦИ
На основу установљене мисије и визије школе у ШРП, општи циљ наше школе је
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У ГИМНАЗИЈИ "БОРА
СТАНКОВИЋ".
Специфични циљеви су:
1. Побољшање услова рада
2. Унапређење квалитета наставе
3. Очување квалитета ваннаставних програма
4. Подршка учењу
5. Брига о ученицима
6. Маркетинг школе

Основни циљеви у оквиру основних структуираних делова рада ће се остваривати у
одређеним подручјима активности:

Подручје –
активност

Циљеви и задаци

Развијање свести о потреби очувања природе и њених ресурса кроз
Заштита
и
наставу из свих предмета и секција, кроз предавања, пројекте и
унапређење
различите акције. Обухвата заштиту и очување биљног и
животне средине
животињског света у сваком смислу и заштиту угрожених врста
Допунска настава посебно се планира на нивоу Већа сваког предмета.
Допунска настава
Њена реализација и распоред одржавања зависе од потреба сваког
одељења, односно конкретних потреба ученика.
Додатна настава планира се на нивоу Већа сваког предмета. Њена
реализација и распоред одржавања зависе од потреба сваког
Додатна настава
одељења, односно конкретних потреба ученика. Укључује и
припреме ученика за све нивое такмичења.
Кроз рад секција, спортске активности и у сарадњи са друштвеном
средином, школа настоји да задовољи све васпитне, културне и
забавне потребе ученика. Укључивањем у све видове ваннаставних
Ваннаставне
активности постиже се развијање и неговање талената, креативност и
активности
социјализација младих. Културним програмом школа обележава
ученика
важне датуме, посебна пажња посвећена је припреми Дана школе и
прослави “Светог Саве“.Школаима сталну сарадњу са Народним
позориштем, Домом културе, Домом војске и општином Медијана.
Нове технике учења и усвајања знања, стимулативно окружење,
активно учење и учење у сарадњи, стимулишу дуготрајно памћење и
успешну примену наученог у пракси. Развијањем радних навика и
Подршка учењу
личним примером указујемо на важност перманентног стицања
знања, појачавамо мотивацију код ученика и утичемо на њихово
самопоуздање.
Распоред обухвата све видове образовно васпитног рада-редовну
наставу, изборне предмете, допунску и додатну наставу и секције.
Осим редовне наставе чији распоред се ради тимски на почетку
Распоред часова
школске године, остале распореде израђују предметни наставници на
нивоу актива и индивидуално, у зависности од активности и потреба
деце.
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У школи су једнаки услови образовања за све ученике. Хуманитарне
Услови образовања акције наставника и ученика и свакодневна саветодавна помоћ и
подршка организују се увек када се јави потреба.
Стимулативно окружење у којем наши ученици развијају знања и
Организација рада
вештине које могу искористити у реалном животу је заједнички циљ
школе
свих учесника у образовно васпитном процесу.
Стручним усавршавањем и литературом наставници се упознају са
најновијим достигнућима конкретне области, повећавају ниво
Стручно
стручности и ентузијазма у раду, научено примењују у пракси.
усавршавање
Прецизније планирање обезбеђено је кроз личне планове стручног
усавршавања наставника на годишњем нивоу.
Савремене наставне методе укључују младе активно у наставни
процес и подразумевају другачији, мање ауторитативан однос између
наставника и ученика. Активно учење и учење у сарадњи, стимулишу
Измена положаја
дуготрајно памћење и успешну примену наученог у пракси.Развија се
ученика у настави
критичко мишљење и нови начини виђења и решавања проблема.
Њихови предлози и идеје су драгоцени у раду, а повратне
информације дају смернице за даље планирање рада, уз стално
ослушкивање потреба ученика.
Дежурства ученика помажу успешном функционисању рада школе у
Дежурства ученика смислу безбедности ученика. Дежурни ученици развијају одговоран
однос према школи као институцији.
Педагошка документација се детаљно води и у зависности од области
Педагошка
и задужења свакодневно ажурира. Документација се чува код
документација
директора школе и стручних сарадника.
У оквиру образовања ученика са посебним потребама школа ће, на
основу Акционог плана за наредну школску годину, након
Инклузија
регистровања таквих ученика, сачинити индивидуалне програме
рада, како би им се омогућила одговарајућа настава.
Посебна пажња усмериће се на побољшање услова рада ученика,
Услови рада
набавку новог намештаја, уређење школског простора, опремање
кабинета, набавку савремених и ефикасних наставних средстава.
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ПРАВЦИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОЈ ГОДИНИ
Гимназија „Бора Станковић“ издваја се по такмичарима из свих научних дисциплина који
доносе одличне резултате, оправдавајући на тај начин углед који деценијама ужива школа.
Томе треба додати и ваннаставне активности, укључујући и секције и пројекте у којима школа
учествује, за које су наши ученици увек високо мотивисани, о чему сведоче и њихове награде.
1. Школа има 32 одељења. Ове школске године је у први разред уписано 8 одељења: 2
одељењa за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 1 одељење за
ученике са посебним способностима за биологију и хемију, 3 природно-математичка од којих
је једно билингвално одељење – енглески језик, и 2 друштвено-језичка одељења. У другом,
трећем и четвртом разреду је 2 одељењa за ученике са посебним способностима за рачунарство
и информатику,1 одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, 3
природно-математичка од којих је једно билингвално одељење – енглески језик, и 2
друштвено-језичка одељења
2. Ове школске године школа је уписала 2 одељењa за ученике са посебним способностима
за рачунарство и информатику. Реализацију наставе у овим одељењима прати Министарство
просвете и Рачунарска гимназија из Београда. По препоруци Министарства просвете део
наставе држе професори са факултета, а фаворизовани предмети су математика, физика и
предмети из области рачунарства.
3. Ове школске године школа је уписала по четврти пут одељење за ученике са посебним
способностима за биологију и хемију. Реализацију наставе у овим одељењима прати
Министарство просвете. По препоруци Министарства просвете део наставе држе професори
са факултета.
4. Школа је и ове године уписала двојезично одељење природно – математичког смера, у
коме ће се 30% наставе из предмета: математика, рачунарство и информатика, хемија и физика
изводити на енглеском језику. У одељењу другог разреда овог смера, настава ће се изводити
из математике, рачунарства и нформатике, биологије, психологије и физике на енглеском
језику, у трећем разреду то ће бити математика, хемија, филозофије, рачунарство и
информатика и физика, а у четвртом разреду математика, филозофија и хемија.
Настава која се реализује у одељењу за ученике са посебним способностима за рачунарство
и информатику, за ученике са посебним способностима за биолоогију и хемију, као и одељењу
природно – математичког смера у којима ученици део наставе имају на енглеском језику,
обилује иновацијама у настави које кроз огледне часове постепено уводимо у наставни процес.
5. Школа реализује нови ШРП-а (пети по реду) за период 2020-2023.године. Формирани
тим ШРП-а ће координисати активностима и вршити праћење реализације овог плана.
6. Школа ће наставити са процесом самовредновања. На овај начин школа се припрема за
екстерно вредновање школа.
7. Школа је изузетно активна у свим ваннаставним активностима укључујући секције које
школа има, пројекте у којима учествује, и Ђачки парламент.
8. Наставља се квалитетна сарадња са Универзитетом у Нишу, Истраживачком станицом
у Петници и Центром за таленте, као и међународна сарадња ученика у разним пројектима
које подржава или организује Министарство просвете
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9. Заштита безбедности ученика биће један од приоритета школе. Тим за примену
посебног Протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама подићи ће квалитет рада на виши ниво добром
организацијом предвиђених активности на годишњем нивоу.
10. Свакодневним праћењем актуелности у настави школа је усмерена на:
-

Подизање квалитета наставног процеса кроз иновације у настави
Опремање школе савременијим наставним средствима и опремом и стварање услова за
извођење кабинетске наставе.
Садржајнија организација слободног времена: велики избор секција и
пројекатадоступан ученицима
Континуирано стручно усавршавање наставника које битно утиче наиновације у
наставном раду применом елемената савремене образовне технологије

11. У оквиру пројекта „Школе-партнери будућности“, коме је школа приступила пре осам
године, планиран је низ активности предвиђених пројектом, а односе се на едукацију
професора и ученика, усавршавање језика кроз комуникацију и заједничке активности са
осталим школама света, укљученим у PASCH пројекат, боравак у Немачкој и остало.
12. Кроз израду индивидуалних планова за ученике са посебним потребама биће омогућено
да им се образовање пласира на њима одговарајући и доступан начин.
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШРП-а ЗА 2022-2023.ГОДИНУ
Школски развојни план је важан и неопходан документ сваке школе, који садржи јасно
дефинисане циљеве, задатке и активности које школа поставља ради остваривања жељених
промена у свим сегментима образовања и васпитања. Ове школске године започео је нови
циклус који траје од 2020-2023.године.
План садржи МИСИЈУ – ко смо ми и зашто постојимо?, ВИЗИЈУ – као идеју водиљу
даљег развоја, анализу стања, снаге и слабости школе које ће помоћи реализовању
постављених циљева. Наглашене су приоритетне области које је потребно развојним планом
унапредити. Дефинисани су задаци, активности, носиоци активности, време реализације као и
мерљиви показатељи остварености циљева како би се пратила њихова реализација.
Специфични циљеви:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Унапређење квалитета наставе
Побољшање квалитета услова за рад ученика и наставника
Одржавање и развој сигурног и хуманог простора у школи
Континуирано одржавање односа са медијима и институцијама локалне заједнице
Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа
Очување и неговање угледа школе

Активности предвиђене за школску 2022/2023. годину су дате у табели:
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ЗАДАЦИ

Набавкa наставних
средстава

Опремање
фискултурне сале
и спортских
терена
(свлачионица,
реквизити,
вентилациони
систем)

Опремање
библиотеке
(простор и фонд)
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

Формирање акционог тима за планирање и спровођење акција у циљу набавке
средстава по утврђеној листи приоритета (представник Ђачког парламента,
представници свих актива, 1 родитељ из Савета родитеља), на основу
исказаних потреба
Утврђивање листе приоритета (преносиви рачунар, разглас, видео-бим и сл)
Израда пројекат и обезбеђивање средстава за опремање: 1. конкурисањем код
МП Републике Србије 2. од донатора или спонзора 3. од скупштине града
Формирање акционог тима од представника свих интересних група
(представник Ђачког парламента, наставник, родитељ) који ће планирати и
спроводити акције за остваривање конкретних задатака уз консултације са
активом у смислу исказивања њихових потреба
Успостављање контакта са заинтересованим фирмама и институцијама ради
обостраног маркетинга, нпр. рекламирати спортске и остале фирме на
утакмицама преко дресова и сл.
Поправка вентилационог система
Формирати акциони тим од представника свих интересних група (библиотекар,
представник Ђачког парламента, представници свих актива, родитељ) који ће
планирати и спроводити акције за остваривање конкретних задатака на основу
исказаних потреба
Набављање нових књига, нових уџбеника због промена у наставним плановима
многих предмета и стручне литературе по листи приоритета
Израђивање плана акција за опремање библиотеке: Подршка локалне заједнице
у виду набавке књига,лектира, литературе, ЦД-а и сл. (ученици, наставници,
родитељи, град, културни центри страних земаља (француски, немачки,
амерички итд), слање циркуларних писама, ученичким акцијама у току године
и сл)
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ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ
(по шестомесечјима)
5/6 M

Наставничко веће,
Директор

+

Тим

+

Тим

+

Наставничко веће,
Директор

+

6/6 M

+

Тим

+

Тим

+

Наставничко веће,
Директор

+

Тим

+

Тим

+

+

Гимназија „Бора Станковић“
Опремање
медијатеке

Уређење
дворишног
простора

Сврсисходније
коришћење
школског хола и
делова школске
зграде

Унапређење
квалитета наставе

Развој стандарда
интерне
евалуације

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Обогаћивати електронску бибилиотеку (медијатеку) стручним и матурским
радовима и пројектима у којима су учествовали наши ученици, као и ЦД-теку
са дидактизацијама наставних јединица
Формирање тима (наставник биологије, родитељ, 4 представника Ђачког
парламента, по један из сваког разреда) који припрема еколошки пројекат и
план акција за израду баште, уређење дворишта, летње учионице и хола
Прибављање средстава за реализацију горе наведеног пројекта (донаторство,
спонзорство, Скуптина града, Општина Медијана итд)
Спровођење акције уређења баште (волонтерски рад ученика, професора и
особља на формирању и одржавању исте)
Фарбање школске ограде
Уређење паркинга у оквиру школског дворишта
Постављање клупа и канти за отпатке у дворишту
Побољшање дворишне расвете
Рестаурација улазног места у центру школе (врата, степениште)
Формирање летње учионице
Постављање контејнера за рециклажу
Постављање огласне табле, паноа и сандучета за сугестије
Прилаз библиотеци искористити функционалније
Улепшавање и одржавање учионица у сарадњи са другом школом
Уређивање простора за пријем родитеља
Примена нових наставних метода
Израда распореда писмених и контролних задатака
Континуирано одржавање додатне и допунске наставе
Извођење или презентовање огледних часова у свечаној сали и организовање
тематских трибина за наставнике и ученике
Вођење евиденцију о одржаним огледним часовима
Утврђивање заједничких критеријума за интерну евалуацију ученика по
предметима
Континуирано вршити евалуацију наставника од стране ученика
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Тим
Наставничко веће,
Директор

+

+

Тим

+

Тим и ученици

+

Ангажовани извођач
Ангажовани извођач
Ангажовани извођач
Ангажовани извођач
Ангажовани извођач
Помоћно особље
Ангажовани извођач
Тим, помоћно
особље
Ангажовани извођач
Тим
Помоћно особље
Сви наставници
Ивана Милошевић
Сви наставници

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Тим

+

+

Тим

+

+

Активи

+

Стручна служба

+

+

Гимназија „Бора Станковић“
Повећање нивоа
дидактичкометодских и
педагошкопсихолошких
компетенција
наставника

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Оформљење Тим за праћење професионалног напредовања (секретар, стручна
служба, представник актива, директор, комисија за стручно усавршавање)

Наставничко веће,
Директор

+

Израда плана стручног усавршавања наставника

Тим

+

Праћење професионалног напредовања наставника кроз континуирано
ажурирање података о стручном усавршавању (портфолиа наставника)

Тим

+

Измене и допуне Правилника о правдању изостанака
Смањење
изостанака
ученика

Реализација
ваннаставних
активности

Повезивање са
научноистраживачким
институцијама,
локалном
заједницом и
сродним
институцијама

Формирање комисија за правдање изостанака по разредима

Тим, Наставничко
веће
Одељенске
старешине

Израда пројекта у вези са изостајањем ученика

Стручна служба

Награђивање одељења са најмање изостанака

Тим

Реализација пројекта за смањење изостанака
Интензивирање рада Ђачког парламента
Наставак издавања школског листа
Даљи рад драмске секције

Сви наставници
Ивана Живковић
Новинарска секција
Проф. српског језика
Катарина Лазаревић
Брдар
Тања Коцић
Ученици
Ученици
Тим
Разредне старешине,
педагог
Директор, предметни
наставници
Комисија Наука
младима
Наставници
грађанског
васпитања

Формирање (и рад) секције Клуб УН-ја
Формирање (и рад) школског хора
Формирање (и рад) школског оркестра
Формирање (и рад) школске плесне групе
Организовање анкету за ученике у вези са секцијом које желе
Упознавање ученика првог разреда са институцијама локалне заједнице које им
могу бити од користи
Континуирано информисање наставника и ученика о активностима ИС
Петница и уључивање у њихове пројекте и едукације
Сарадња са Центром за таленте у Нишу
Срадња са Градском општином Медијана
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+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

Гимназија „Бора Станковић“
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Сарадња са родитељима у припреми прославе Дана школе, школске славе и
других прослава
Сарадње са институцијама културе (музеји, позоришта, галерије, издавачи)
кроз посете, одржавање школског позоришног комада, организовање прославе
Дана школе и сл.
Наставак сарадње са домаћим и међународним невладиним организацијама
Учешће у домаћим
и међународним
пројектима

Помоћи
ученицима у раду

Сарадња са неком од гимназија у Србији или иностранству
Учешће на разним конкурсима
Сарадња са културним центрима земаља чији се страни језици уче и
осмишљавање заједничких пројеката или манифестација (нпр. обележавање
Дана језика сваке године, организовање вечери поезије или читалачке вечери,
вечери посвећене знаменитим личностима из разних области)
Упознавање ученика првог разреда са педагогом и психологом школе

+

+

+

+
+

Наставници страних
језика

+

+

Педагог, психолог

+

Упознавање ученика са техникама учења

Педагог, психолог
Педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум, Ђачки
парламент
Наставничко веће,
Школски одбор
Синдикат
Ђачки парламент,
новинарска секција,
одељењске
старешине
Тим за заштиту
ученика од насиља

Усвајање правилника о награђивању
Организовање излета за чланове колектива једном годишње
Промоција најуспешнијих ђака и одељења

Повећање нивоа
безбедности

+

Стручна лица

Израда правилника о награђивању ученика

Допуна Правилника о безбедности ученика
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+
+

Одржавање предавања за родитеље и ученике о проблемима у адолесценцији

Формирање тима за подршку процесу учења

Побољшати
степен мотивације
у раду

Комисија за орг.
Дана школе
Наставници
уметности и
књижевности
Наставници
грађанског
васпитања
Директор
Сви наставници

+
+
+
+
+
+
+

+

+

Гимназија „Бора Станковић“
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Школски полицајац,
стручна служба
МУП-а
ТЗУ

+

ТЗУ

+

ТЗУ, стручна лица

+

+

наставник, ученик

+

+

ТЗУ

+

+

Филмови и дела са тематиком која може бити врло поучна

наставник, ученик

+

Разне обуке ученика у сарадњи са ђаћким парламентом

ТЗУ
Директор школе,
педагошки колегијум

+

Презентација активности

Тим за медије

+

Презентација постигнутих резултата

Тим за медије

+

Представљање Школе родитељима и ученицима основних школа

Тим за медије

+

Наставак рада на пројекту Online-Journalismus

Ученици

+

+

Популаризација интернет странице PASCH пројекта PASCH-net, умрежавање
са осталим PASCH школама широм света

Тим

+

+

Обука чланова Тима за безбедност предвиђена Протоколом МП
Спровођење анкете за родитеље и ученике о безбедности у школи
Одређивање медијатора у сваком одељењу у школи који ће сарађивати са
Тимом
Обука ученика, едукативно-психолошке радионице за решавање конфликта,
медијација, толеранција различитости, реаговање у ситуацији насиља
Формирање кутка за родитеље на школском сајту и континуирано пратити
промене
Сарадња са школским полицајцем

Формирање тима за сарадњу са медијима и избор одговорне особе
Организовати
медијску кампању

PASCH пројекат

Формирање тима за праћење активности у оквиру PASCH пројекта
Усавршавање наставника немачког језика
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Тим наставника, тим
ученика
Наставници

+

+

+

+
+

+

Гимназија „Бора Станковић“
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Чланови стручног актива за развојно планирање су:
– Ненад Стефановић, наставник математике, директор школе
– Мирјана Младеновић, наставник информатике и рачунарства
– Нађа Ђорђевић, наставник српског језика
– Марија Ђурић, наставник физике
– Маја Здравковић, наставник психологије
– Никола Петровић, наставник енглеског језика
– Мирослав Планић, председник Школског одбора
– Биљана Илић, члан Савета родитеља
– Ања Илић, ученик, члан Ђачког парламента
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УСЛОВИ РАДА
ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ И УНИВЕРЗАЛНЕ УЧИОНИЦЕ

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бројпр
ост.

Називобјекта
Универзалне учионице за наставу свих предмета
Кабинет за биологију
Кабинет за хемију
Кабинет за физику
Кабинет за немачки језик
Специјална учионица за информатику
Библиотека
Мултимедијална учионица
Филскултурна сала
Свечана сала

23
1
1
1
5
1
1
1
1

Ниво
опремљености
објеката
А
Б
П (м2)
23
1091
1
54
1
54
1
1

5
1

1

54
160
60
45
392

А = Учионице и кабинети класично опремљени који имају могућност коришћења мале
технике (средства намењена за све учионице)
Б = Кабинети прикључени на Интернет, електронско управљање уређајима
(кинопројектором, дијапројектором, магнетоскопом).
Школску зграду површине 3874 м2 користе Гимназија „Бора Станковић“ и Прва нишка
гимназија „Стеван Сремац“. Школа у редовним условима изводи наставу у једној смени. Мења
смену на недељу дана са Првом нишком гимназијом „Стеван Сремац“.
Школа изводи наставу у 23 учионице, 4 кабинета (за биологију, хемију, физику и
немачки језик), 5 кабинета за информатику. Поред тога, у школи постоје свечана и
фискултурна сала, библиотека и мултимедијална учионица.
У редовним условима, просторна оптерећеност (дневно кроз школу прође око 1500
ученика) отежава реализацију образовно-васпитног рада. Школа у својој смени користи 23
учионице опште намене од којих је седам знатно мањег капацитета.
Са другом гимназијом користе се кабинети за немачки, хемију и биологију а школа има
три кабинета за информатику и мултимедијалну учионицу у којој је смештен рачунар са
пројектором, телевизор, ДВД уређај и интерактивна табла.
Библиотека у подрумским просторијама школе има више од 10,000 књига, приручника
и стручне литературе за све предмете, као и преко 500 стручних књига и радних листова за
билингвална одељења из области историје, математике, енглеског језика, физике, биологије и
психологије. Пројектом „Евок“ уведено је електронско вођење и издавање књига. У
компјутерску базу података унето је 8000 књига.
Завршена је трећа фаза замене електричне инсталације, којом је побољшана
осветљеност фискултурне сале и свлачионица и уведена вентилација просторија.
Планирамо:
-реконструкцију и надоградњу помоћне зграде-павиљона
-уређење спортских терена
-замену кровне конструкције
20
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ПЛАН КОРИШЋЕЊА УЧИОНИЦА
РБ

Раз.Одељ.

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

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

7.
8.

Тотић Ненад
Милошевић Тамара
Станојевић Гордан
Петровић Никола
Младеновић Мирјана
Ђурић Марија

2
2
15
18
18
15
23
22
115

19
19
18
30
35
33
31
28
213

Пред.одељењског већа:

17
16
8
12
20
17
5
4
99

2
4
9
16
14
18
24
27
114

19
20
17
28
34
35
29
31
213

Ђорђевић Нађа
Тонса Ивана
Манојловић Јасмина
Голубовић Владана
Милошевић Ивана
Миладиновић Љиљана
Стевановић Ана
Арнаутовић Тања
Пред.одељењског већа:
Димитријевић Мирјана
Митић Марија
Стојковић Наташа
Вељковић Ана
Стефановић Горица
Ивановић Милан

II - 8

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

III - 1
III - 2
III - 3
III - 4
III - 5
III - 6
III - 7
III - 8

18
14
13
12
19
22
11
9
106

2
4
5
11
16
13
20
23
106

20
18
18
23
35
35
31
32
212

25.
26.
27.
28.

IV - 1
IV - 2
IV - 3
IV - 4
IV - 5
IV - 6
IV - 7
IV - 8

15
16
6
12
18
17
9
13
106

4
5
13
17
12
10
28
22
111

19
21
19
29
30
27
37
35
217

409

446

855

Укупно:

Презике и име
разредног старешине

17
17
3
12
17
18
8
6
98

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

29.
30.
31.
32.

II - 1
II - 2
II - 3
II - 4
II - 5
II - 6
II - 7

Број ученика
М
Ж
Ук.

Цветковић Милена

Петровић Данијела

Стаменковић Ивана
Станковић Валентина
Пред.одељењског већа:

Станојевић Ана
Кваић Слађана

Стојановић Сандра
Крстић Татјана
Тодоровић Оливера

Радојковић Милан
Богдановић Милена
Петровић Владана
Пред.одељењског већа:

21

Смер

Број
учионице

рачунарски
рачунарски

11
30
23а
20
24
25
26
27

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички

Милошевић Тамара
рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички
Голубовић Владана

23б
21
СК доле
31
40
Св. Сала
37
36

рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички
Стојковић Наташа
рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички

Стојановић Сандра

39
28
СК пр
ММ
П1
П2
10
32
35
33
13
22
41
42
29
9
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
ЉУДСКИ РЕСУРСИ
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
Кадровски услови представљају слику стања у школи, јер од њих зависи реализација
програма рада и предвиђање одређених задатака. Води се рачуна да се сходно Закону стручни
испити полажу на време. Кадровска политика у школи је плански вођена; без обзира на честе
промене технолошких вишкова нема.
Степен стручне спреме

РБ

Опис извршиоца

1.

Директор школе

1

1

2.

Психолог

0,5

0,5

3.

Педагог

1

1

4.

Наставници

74

5.

1

1

6.

Библиотекар
Администр.финансиј.служба
- Секретар школе

1

1

7

Шеф рачуноводства

1

1

8.

Админ.финанс.служб.

9.

Помоћна служба школе - Хигијеничари

6,5

6,5

10.

Домар

1

1

11.

Техничар одржавања информационог
система

ОШ

СС

ВС

ВСС

М-Д

4 7

1

СВЕГА:

85

1

0,5
7

22



1,5

79,5

11

99
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

План стручног усавршавања наставника
Перманентним учењем дајемо пример младима које образујемо. Добри резултати,
подстицајна средина за рад, посвећеност ученицима и професији мотивише наставнике да
користе све доступне изворе знања. Стручним усавршавањем и литературом наставници се
упознају са најновијим достигнућима конкретне области, повећавају ниво стручности и
ентузијазма у раду, научено примењују у пракси. Прецизније планирање обезбеђено је кроз
личне планове стручног усавршавања наставника на годишњем нивоу.
Усавршавање ван установе:
Српски језик и књижевност и страни језици
Републички зимски семинар
Друштво за српски језик и књижевност Србије
Каталошки број програма: 833 К1 П3
(цео актив – 7)
Вредновање и евалуација у настави страних језика
Друштво за стране језике и књижевности Србије
Каталошки број програма: 860 К1 П3
( цео актив – 11)
Математика и информатика
Онлајн и хибридна настава
Каталошки број програма: 409, компетенције К2 – за поучавање и учење, 24 сатa
17 заинтересованих
Музичка култура, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање
Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата
Каталошки број програма: 391
2 заинтересована
Примена иновативних метода у настави физичког и здравственог васпитања Удружење педагога физичке културе Ниш
Каталошки број програма: 1111, К5, К11П3
5 заитересованих
Музика уз помоћ рачунара
Каталошки број програма: 1038 (К1)
2 заинтересована
Психологија, Социологија, Филозофија, Историја
Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења,
Каталошки број програма: 570, компетенције К2 – за поучавање и учење, 16 сати,
9 заинтересованих.
Хемија, Физика, Географија, Биологија
23
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Наставне стратегије
Каталошки број програма: 537, компетенције К2 – за поучавање и учење, 8 сати
Број заинтересованих колега за овај семинар на нивоу Стручног већа за област предмета: 15.
Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна
настава
Каталошки број програма: 528, компетенције К2 – за поучавање и учење, 8 сати
Број заинтересованих колега за овај семинар на нивоу Стручног већа за област предмета: 15.
Група изборних предмета
Од свакодневног живота до функционалног знања – пројектна настава у пракси
Каталошки број програма: 536, компетенције К2 – за поучавање и учење, 8 сати
Број заинтересованих колега за овај семинар на нивоу Стручног већа за област предмета: 9.
За све одељењске старешине планира се предавање из области превенције насиља на тему
„Безбедност на интернету“. Предавач је Наташа Стојковић, наставник рачунарства и
информатике.
Усавршавање у установи:
Организација и извођење огледних и угледних часова
Посета огледних и угледних часова колега из актива и ван њега
Размена искустава из дидактичко-методичке праксе кроз анализу посећених часова
Презентација посећеног семинара на седници Наставничког већа
Праћење стручне литературе
Изложбе
Истраживања
Приказ књиге, уџбеника, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка итд (са
дискусијом и анализом)
Посета музеја, галерија, позоришта, биоскопа, туристичких локалитета у граду
Сарадња са различитим (француским, немачким, америчким) институтом
Припрема ученика за такмичења и различите смотре
Рад са студентима и сарадња са високошколским установама
Сарадња са невладиним организацијама
Организовање и спровођење различитих акција
Учешће у међународним пројектима
Рад у двојезичном одељењу
Рад у школски тимовима, ШРП, самовредновање, комисије
Разне школске иваншколске активности
Ваннаставне активности везане за школске свечаности / промоцију
Прецизнији распоред огледних часова биће накнадно урађен због усклађивања термина
предметних професора на нивоу актива.
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13

14

15

16

ваннаставне активности
везане за школске
свечаности / промоцију

12

школске активности

11

ваншколске активности

10

школски тимови, ШРП,
самовредновање,
комисије

9

рад у билингвалном
одељењу

8

маркетинг школе

7

рад у стручним телима
ван установе

6

такмичења и смотре

изложбе

5

рад са ученицима,
студентима,
приправницима,
волонтерима

праћење стручне
литературе

4

пројекти / програми

приказ стручног
чланка, часописа

3

стручне посете и
струдијска путовања

приказ књиге, тв
емисије, cd, dvd

2

истраживања

излагање са стручних
усавршавања

1

публиковање стручних
радова, приручника...

угледни и огледни
часови

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ

17

18

19

мајјун

новмар

српски језик

1
2

3

Богдановић Милена

сеп-јун

сепјун

сеп-јун

окт-јун

сеп-јун

Марковић Љиљана
Стевановић Ана

сеп-јун

мај

4

Станчић Михајловић
Марија

сеп-јун

децмај

5

Ђорђевић Нађа

сеп-јун

6

Петровић Данијела

дец

окт

7

Цветковић Драгана

феб-јун

сеп

сеп-јун

феб-јун

фебапр

сеп-јун

јан-јун

сеп

сеп-јун

јан-јун

фебмар

сеп-јун

сеп-јун

сепјун

сепјун

сепјун

март

сепјун

сепјун

јанјун

јун

марјун

октнов

енглески језик

8

9

Крстић Татјана

Петровић Никола

25

јан-јун
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11

Живковић Млађан
Димитријевић
Мирјана

фсепјун

сепмај

сеп-јун

сеп
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сеп-јун

сеп-јун

феб-јун

фебапр

сеп-јун

јун

мармај

француски језик/
латински

12

13

Пејић Соња
Станковић
Валентина

сеп-јун

сепјун

сеп

сепјун

сеп-јун

фебмар

сепјун

сеп

сепјун

сеп-јун

немачки језик

14

15

16

Стојановић Татјана
Ташков Станојковић
Јелена
Стојковић Слађан

сепјун

сеп-јан

мар

сеп-јун

сеп-јун

мај

мар

мај

мар

сеп-јун
сепјун

сеп-јан

мар

сеп-јун

руски језик

17

Јовановић Наталија

сеп-јун

сепјун

сеп-јун

сепјун

сепјун

јанмар

сеп-јун

италијански језик

18

Кражић Ана

сепјун

сеп-јун

26

сеп-јун

мајјун

сеп
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социологија

19

Лазаревић Брдар
Катарина

сеп-јан

сепјун

сеп-јун

фебјун

фебјун

сеп-јун

филозофија
20

Митић Андреј

21

Павловић Христина

јан-јун

сеп-јун

психологија

22

Здравковић Маја

сепјун

сеп-јун

сепјун

историја

23

24
25

26

Павловић Ружица

нов,
феб,апр

сеп-јун

мај

Петровић Владана

нов,
феб,апр

сеп-јун

мај

Веселиновић Срђан
Тодоровић Оливера

нов-мај

сепјун

сеп-јун

апрмај

сеп-јун

географија

27
28

Радуловић Милена

јан-јун

Радојковић Милан

27

јанјун
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Вељковић Ана

сеп-јун

сепјун
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сепјун

биологија

30

31

32

Стефановић Горица

Манојловић Јасмина

Васиљевић Марија

сепјун

сеп-јун

сеп-јан

сепјун

сеп-јан

сепјун

сеп-јун

сеп-јун

сепјун

сеп-јун

јанјун

фебјун

сеп-јун

сеп-јун

јун

јанјун

сепјун

марапр

математика

33

34

35

36

37

38

39

Милошевић Ивана

Кваић Слађана

сепјун

сеп-јун

сепјун

сеп-јун

фебјун

сепјун

сеп-јун

јун

сепјун

сеп-јун

Милошевић Тамара

Митић Марија

Стаменковић Ивана

јун

јун-сеп

сепјун

јун-сеп

сепјун
сепјан

Милетић Илић Ана

Тотић Ненад

сепјун

апр, јун

28

сепјун

сеп-јун

јун

марјун

мар

мар

јун

сепјун

мар

јанмај

мар

сеп-јун
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физика

40

41

42

43

Голубовић Владана

сепјун

сеп-јун

Јанковић Снежана

сепјун

сеп-јун

Станојевић Гордан

новапр

јан,мај

Ђурић Марија

новапр

јан,мај

апр

сеп-јун

јан-мај

сепјун

сепјун

сепјун

сеп-јун
сепјун

мајјун

фебјун

фебјун

сеп-јун

октапр

сеп-јун

сепмај

сеп-јун

мајјун

хемија

44

45
46

47

Миладиновић
Љиљана
Стојановић Сандра

сеп-јун

сеп-јун

Милић Јелена

сеп-јун
сеп-јун

сепјун

сеп-јун

сепмај

сепјун

сеп-јун

марапр

јун

сеп-јун
сепјун

Тонса Ивана

фебјун

окт

сеп-јун

окт

информатика
48

Ивановић Милан

49

Крстовић Митар

50
51

феб-јун

Станојевић Ана
Пешић Маја

сеп-јун

сеп-јун
феб-јун

сеп-јун

сеп-јун

29

нов,
мар

сепјун

сеп-јун

јун

сеп-јун

јун

авг-јун

јун

марјун
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Станковић Дејан

53

Младеновић Мирјана

54

Ђуришић Андрија

55

Стојковић Наташа
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новапр

сеп-јун
феб-јун

сеп-јун

сеп-јун

сепјун

сепјун

сепјун

сеп-јун

јун

сеп-јун

јун

фебјун

јун

музичко

56

Коцић Тања

сеп-јун

57

Стојадиновић Илија

сеп-јун

сеп-јун
сепјун

сепјун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

фебјун

ликовно

58

Ивановић Војин

сепјун

феб-јун

сепјун

физичко

59

Урбанчић Марко

60

Димковски Никола

61

Симоновић Зоран

62

Станковић Немања

63

Арнаутовић Тања

сеп-јан

сеп-јун

сепјун

сеп-јун

окт,
феб

окт

сеп-јун

сепјун

сепјун

сеп-јун

30
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верска настава

64

сепјун

Крстић Дарко

сепјун

сепјун

сеп-јан

педагог

65

Делчев Веселиновић
Ирена

сепдец

сепјун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

сеп-јун

мај

психолог

66

Живковић Ивана

библиотекар
67

Цветковић Весна

31
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У РАДУ СА ПРИПРАВНИКОМ
Р.БР
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

АКТИВНОСТИ
Упознавање са организацијом
рада школе и наставе
Инструктивни рад педагога са
приправницима и ментором
Инструктивни рад психолога
са приправницима и ментором
Упознавање са правилником о
дозволи за рад наставника,
васпитача и стручних
сарадника
Пружање помоћи у
припремању и извођењу
образовно-васпитног рада
Посета часова-активности
Тема часа- активности која је
одржана.
Анализирање образовноваспитног рада у циљу
праћења напредовања
приправника
Пружање помоћи у припреми
за проверу савладаности
програма
Писање извештаја ментора о
оспособљености приправника

10.

Извештај комисије и оцена
савладаности програма

11.

Пријава за полагање испита

РЕАЛИЗАТОРИ
директор
педагог
психолог
ментор
ментор

ментор
ментор

ментор

ментор
ментор
комисија која
врши проверу
оспособљености
приправника
секретар школе

32
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Раз.
одељ.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I разред
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
II-8
II разред
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
III разред
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-8
IV разред

М
17
17
3
12
17
18
8
6
98
17
16
8
12
20
17
5
4
99
18
14
13
12
19
22
11
9
106
15
16
6
12
18
17
9
13
106

УКУПНО

409

Састав по полу
Ж
2
2
15
18
18
15
23
22
115
2
4
9
16
14
18
24
27
114
2
4
5
11
16
13
20
23
106
4
5
13
17
12
10
28
22
111
446

33

Укупно
19
19
18
30
35
33
31
28
213
19
20
17
28
34
35
29
31
213
20
18
18
23
35
35
31
32
212
19
21
19
29
30
27
37
35
217
855
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ЛИЧНИ И ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА
Из члана 70 Закона о средњој школи: Подаци о социјалном статусу ученика и родитеља су:
подаци о условимастановања (становање у стану, кући, породичној кући,
подстанарство,становање у дому, да ли ученик има своју собу и други облици
становања),стању породице (броју чланова породичног домаћинства, да ли су родитељиживи,
њихов образовни ниво и запослење и примања социјалне помоћи).
Путовање ученика до школе
РАЗРЕД

Број ученика који путују

Први

3 – 5 км
128

6 - 10 км
23

Преко 10 км
9

Други

84

13

8

Трећи

64

9

14

Четврти
УКУПНО

148
424

21
66

1
32

Број ученика смештених у Дом ученика
РАЗРЕД
Број уч.
Први
1
Други

7

Трећи

10

Четврти
УКУПНО

0
18

Подаци о условима становања ученика
у
сопственом
РАЗРЕД
код рођака
стану
(кући)
Први
202
6

подстанар

у Дому
ученика

остало

3

1

1

Други

178

0

1

7

2

Трећи

156

0

20

10

0

Четврти
УКУПНО

95
631

0
6

60
84

0
18

16
19

са оба
родитеља у
браку

разведени
родитељи
(оба жива
родитеља)

са једним
родитељем
(један
покојни)

у
старатељској
породици

у установи
за бригу о
деци

Остало

Први

169

13

1

0

0

2

Други

165

18

2

0

0

5

Трећи

133

8

9

0

0

0

Четврти
УКУПНО

151
618

18
57

0
12

0
0

0
0

2
9

Комплетност породица
РАЗРЕД
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Образовни статус родитеља
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Четврти
УКУПНО

Степен стручне спреме
основна
средња
виша школа
школа
школа
отац мајка отац мајка отац мајка
0
2
0
0
2

0
0
1
0
1

54
85
76
52
267

59
79
70
57
265

33
10
22
20
85

32
27
25
25
109

висока
школа
отац мајка
105
89
64
87
345

103
86
68
74
331

Радни статус родитеља
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Четврти
УКУПНО

у радном
односу
отац мајка
174
170
146
167
657

163
170
145
144
622

не ради

у пензији

остало

отац

мајка

отац

мајка

отац

мајка

15
24
25
13
77

25
33
27
30
115

3
2
5
5
15

2
0
2
1
5

0
6
1
3
10

0
0
5
1
6

35

VII2 и VIII
степен
отац
мајка
5
11
16
29
61

6
11
14
20
51

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Васпитно-образовни рад организован је по утврђеном плану и програму и одвија се у
оквиру 32 одељења: 12 одељења природно-математичког, 8 одељења друштвено-језичког
смера, 9 одељења рачунарског смера и 3 одељења биолошко – хемијског смера.
Школа ради у две смене: преподневној и поподневној. Општу организацију и њено
деловање поставља директор школе. Поједини организациони послови одвијају се преко
руководилаца одељењских већа, стручних актива, помоћника директора и школског педагога.
Поред наставних садржаја који се остварују по устаљеном распореду часова, континуирано у
току школске године, два пута недељно, одржавају се часови одељењског старешине и
одељењске заједнице. Часови информатике су планирани у потпуности дневним распоредом
часова, а посебну организациону форму представља настава информатике на Академији
техничко – васпитних струковних студија.Часови изборне наставе ће се одржавати радним
данима по планираном распореду.
У рад школе је укључена и вертикална организација по смеровима чији је координатор
проф. Мирјана Димитријевић, а на нивоу смерова рад и напредовање прате следећи чланови:
1. рачунарски смер- проф. Марија Митић
2. биохемијски смер- проф. Наташа Стојковић
3. природно – математички смер-проф. Оливера Тодоровић
4. друштвено-језички смер-проф. Милена Богдановић

РАСПОРЕД ТРАЈАЊА ЧАСОВА И ОДМОРА
Преподневна смена
1. час

Поподневна смена

45

30

35

20

7 -8

1. час

1400- 1445

2. час

1450- 1535

3. час

1555 - 1640

4. час

1645 - 1730

5’ одмор
2. час

8 -9

20’ одмор
3. час

40

9 - 10

25

5’ одмор
4. час

30

15

25

10

15

00

10 - 11
10’ одмор

5. час

10’ одмор
11 - 12

5. час

1740 - 1825

6. час

1830 - 1915

7. час

1920-2005

5’ одмор
6. час

12 - 13

7. час

05

5’ одмор
13 -13

50

Напомена: У току недеље свако одељење има један час одељењског старешине и један час
одељењске заједнице по предложеном распореду одељењског старешине.
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ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ РУКОВОЂЕЊА
Стручно руковођење које обухвата заснивање унутрашње организације рада (настава,
слободне активности, саветодавни рад са ученицима и сл) остварује директор и психолошка
служба Школе.
Стручно руковођење се заснива на истраживању унутрашње организације (метода,
облика, поступака, врста расправе) и преузимања мера за остваривање утврђених циљева.
Ефикасност стручног руковођења се заснива на: акционим истраживањима, стручном
усавршавању наставника, изради и примени дидактичких материјала и континуираним
вредностима рада школе.
Стручно руковођење васпитно-образовним процесом у школи остварује се преко
директора, психолошке службе, руководилаца разредних већа и стручних актива и
психолошке службе. Сви они чине посебно тело - педагошко веће школе.
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СПИСАК УЏБЕНИКА

Српски језик и књижевност

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

I
1.
Читанка за
први разред гимназија и
средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2019.
2. Српски језик за први
разред гимназија и
средњих стручних
школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2019.
1.
Читанка за
први разред гимназија и
средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2019.
2.
Српски језик
за први разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2019.
1.
Читанка за
први разред гимназија
и средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера
Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2019.
2.
Српски језик
за први разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2019.

Разред
II
III
1.
Читанка за
1.
Читанка за
други разред гимназија трећи разред
и средњих школа,
гимназија и средњих
Др Ана Стишовић
школа,
Миловановић,
Др Оливера
Др Оливера Радуловић, Радуловић,
Др Вукосава
Др Јелена Журић,
Живковић, Eduka,2014. Eduka,2017.
2.
Српски језик за 2.
Српски језик
други разред гимназија за трећи разред
и средњих стручних
гимназија и средњих
школа,
стручних школа,
Др Душанка Кликовац, Др Душанка
Мр Љиљана Николић,
Кликовац,
Eduka, 2014.
Eduka, 2015.
1.
Читанка за
други разред гимназија
и средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2014.
2.
Српски језик за
други разред гимназија
и средњих стручних
школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2014
1.
Читанка за
други разред гимназија
и средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2014.
2.
Српски језик за
други разред гимназија
и средњих стручних
школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2014
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IV
1.
Читанка за
четврти разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера Радуловић,
Др Јелена Ангеловски
и Јелена Журић,
Eduka,2018.
2.
Српски језик
за четврти разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Eduka, 2018.

1.
Читанка за
трећи разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера
Радуловић,
Др Јелена Журић,
Eduka,2017.
2.
Српски језик
за трећи разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка
Кликовац,
Eduka, 2015.

1.
Читанка за
четврти разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера Радуловић,
Др Јелена Ангеловски
и Јелена Журић,
Eduka,2018.
2.
Српски језик
за четврти разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Eduka, 2018.

3.
Читанка за
трећи разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера
Радуловић,
Др Јелена Журић,
Eduka,2017.
4.
Српски језик
за трећи разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка
Кликовац,
Eduka, 2015.

3.
Читанка за
четврти разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера Радуловић,
Др Јелена Ангеловски
и Јелена Журић,
Eduka,2018.
4.
Српски језик
за четврти разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Eduka, 2018.

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ
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1.
Читанка за
први разред гимназија
и средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера
Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2019.
2.
Српски језик
за први разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2019.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
1.
Читанка за
други разред гимназија
и средњих школа,
Др Ана Стишовић
Миловановић,
Др Оливера Радуловић,
Др Вукосава
Живковић, Eduka,2014.
2.
Српски језик за
други разред гимназија
и средњих стручних
школа,
Др Душанка Кликовац,
Мр Љиљана Николић,
Eduka, 2014

1.
Читанка за
трећи разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера
Радуловић,
Др Јелена Журић,
Eduka,2017.
2.
Српски језик
за трећи разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка
Кликовац,
Eduka, 2015.

1.
Читанка за
четврти разред
гимназија и средњих
школа,
Др Оливера Радуловић,
Др Јелена Ангеловски
и Јелена Журић,
Eduka,2018.
2.
Српски језик
за четврти разред
гимназија и средњих
стручних школа,
Др Душанка Кликовац,
Eduka, 2018.

Енглески језик

FOCUS 3 (prvi deo) .
Kay, Jones, Brayshaw
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
MIchalkowski –
WORKBOOK,
PEARSON 2016
FOCUS 3 (prvi deo),
Kay, Jones,
Michalkowski –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski –
WORKBOOK,
PEARSON 2016
FOCUS 3 (prvi deo) ,
Kay, Jones,
Michalkowski –
STUDENT’s BOOK,
Bradyhaw,
Michalkowski –
WORKBOOK,
PEARSON 2016

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

I
FOCUS 3 (prvi deo) ,
Kay, Jones,Brayshaw –
STUDENT's BOOK
Brayshaw,
Michalkowski –
WORKBOOK,
PEARSON, 2016.

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Разред
II
III
FOCUS 3 (drugi deo),
FOCUS 4 ( prvi deo),
Kay , Jones,
Kay, Jones, Brayshaw –
Michalkowski –
STUDENT’s BOOK,
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Brayshaw, Michalkowski Michalkowski, Trapnell
– WORKBOOK- - WORKBOOK,
PEARSON 2016
PEARSON 2016.

IV
FOCUS 4 ( drugi deo) ,
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
- WORKBOOK,
PEARSON 2016.

FOCUS 3 ( drugi deo),
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw, Michalkowski
– WORKBOOK –
PEARSON 2016

FOCUS 4 ( prvi deo),
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
- WORKBOOK,
PEARSON 2016.

FOCUS 4 ( drugi deo) ,
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
- WORKBOOK,
PEARSON 2016

FOCUS 3 (drugi deo),
Kay, Jones,
Michalkowski –
STUDENT’s BOOK,
Bradyhaw,
Michalkowski –
WORKBOOK –
PEARSON 2016.

FOCUS 4 ( prvi deo),
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
- WORKBOOK,
PEARSON 2016.

FOCUS 4 ( drugi deo) ,
Kay, Jones, Brayshaw –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
- WORKBOOK,
PEARSON 2016.

FOCUS 3 (drugi deo) ,
Kay, Jones,
Michalkowski –
STUDENT’s BOOK,
Brayshaw, Michalkowski
– WORKBOOK –
PEARSON 2016.

FOCUS 4 (ceo) , Kay,
Jones, BrayshawSTUDENT’s BOOK.
Brayshaw,
Michalkowski, Trapnell
– WORKBOOK,
PEARSON 2016.

WAY UP 4 , Collie,
Vasić, Lazović, KLETT
2013.
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Француски језик
I
Belleville 1, méthode
de français
Flore Cuny AnneMarie Johnson
Belleville 1, cahier d’
exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Lair
Clé international 2011

Разред
II
III
Belleville 1, méthode de
Belleville 2, méthode
français
de français
Flore Cuny Anne- Marie
Thiery Gallier, Odile
Johnson
Grand Clément
Belleville 1, cahier d’
Belleville 2, cahier
exercices
d’exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Aline Volte
Lair
Clé international 2011
Clé international 2011

IV
Belleville 3 ; méthode de
français
Odile Grand-Clement,
Aline Volte, Thierry
Gallier
Belleville3 ;
cahierd’exercices
Thiery Gallier
Clé international 2011

Belleville 1, méthode de
français
Flore Cuny Anne- Marie
Johnson
Belleville 1, cahier d’
exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Lair
Clé international 2011
Belleville 1, méthode de
français
Flore Cuny Anne- Marie
Johnson
Belleville 1, cahier d’
exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Lair
Clé international 2011

Belleville 3 ; méthode de
français
Odile Grand-Clement,
Aline Volte, Thierry
Gallier
Belleville3 ;
cahierd’exercices
Thiery Gallier
Clé international 2011
Belleville 3 ; méthode de
français
Odile Grand-Clement,
Aline Volte, Thierry
Gallier
Belleville3 ;
cahierd’exercices
Thiery Gallier
Clé international 2011

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Belleville 1 méthode de
français,
Flore Cuny AnneMarie Johnson
Belleville 1, cahier d’
exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Lair
Clé international 2011
Belleville 1, méthode
de français
Flore Cuny AnneMarie Johnson
Belleville 1, cahier d’
exercices
Audrey Ndata, Sylvia
Lair
Clé international 2011

Belleville 2, méthode
de français
Thiery Gallier, Odile
Grand Clément
Belleville 2, cahier
d’exercices
Aline Volte
Clé international 2011
Belleville 2, méthode
de français
Thiery Gallier, Odile
Grand Clément
Belleville 2, cahier
d’exercices
Aline Volte
Clé international 2011

Немачки језик
I

II

III

РАЧУНАРСКИ

Разред

Смер

Direkt I ,
издавач: Klett ,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Леонора
Ракићевић
2019.

Direkt II , издавач:
Klett,
Аутори:Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2004.

Direkt III , издавач:
Klett,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2012.
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IV
Direkt IV ,
издавач: Klett,
Аутори: Ђорђо
Мота, Весна
Николовски,
Габријела Монтали,
Данијела Мандели,
Нађа Чернохаус
Линзи
2012
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БИОХЕМИЈСКИ

Гимназија „Бора Станковић“

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Direkt I , издавач: Klett ,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Леонора
Ракићевић
2019.

Direkt II , издавач:
Klett,
Аутори:Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2004.

Direkt III , издавач:
Klett,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2012.

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

/

Direkt I , издавач: Klett ,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Леонора
Ракићевић
2019.

Direkt II , издавач:
Klett,
Аутори:Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2004.

Direkt III , издавач:
Klett,
Аутори: Ђорђо Мота,
Весна
Николовски,Беата
Ђвиковска,Олга
Вомачкова
2012.

/

Direkt IV ,
издавач: Klett,
Аутори: Ђорђо
Мота, Весна
Николовски,
Габријела Монтали,
Данијела Мандели,
Нађа Чернохаус
Линзи
2012.
Direkt IV ,
издавач: Klett,
Аутори: Ђорђо
Мота, Весна
Николовски,
Габријела Монтали,
Данијела Мандели,
Нађа Чернохаус
Линзи
2012

Италијански језик
II

III

IV

РАЧУНАРСКИ

Nuovissimo progetto
italiano 1a, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovissimo progetto
italiano 1b, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovo progetto italiano
2a, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

Nuovo progetto italiano
2b, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

БИОХЕМИЈСКИ

Разред
I

Nuovissimo progetto
italiano 1a, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovissimo progetto
italiano 1b, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovo progetto italiano
2a, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

Nuovo progetto italiano
2b, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Смер

Nuovissimo progetto
italiano 1a, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovissimo progetto
italiano 1b, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovo progetto italiano
2a, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

Nuovo progetto italiano
2b, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019
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Nuovissimo progetto
italiano 1a, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Nuovissimo progetto
italiano 1b, T.Marin,
L.Ruggieri, S.Maghelli,
Edilingua 2019

Nuovo progetto italiano
2a, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

Nuovo progetto italiano
2b, T.Marin,
S.Magnelli, Edilingua
2019

Руски језик

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Разред
I
„До встречи в России“Уџбеник и радна
свеска за први разред
гимназије и средње
стручне школе.
Биљана Вићентић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2009
„До встречи в России“Уџбеник и радна
свеска за први разред
гимназије и средње
стручне школе.
Биљана Вићентић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2009
„До встречи в России“Уџбеник и радна
свеска за први разред
гимназије и средње
стручне школе.
Биљана Вићентић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2009
„До встречи в России“Уџбеник и радна
свеска за први разред
гимназије и средње
стручне школе.
Биљана Вићентић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2009

II
„До встречи в России 2
“- Уџбеник и радна
свеска за други разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић, Вера
Лазаревић Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2014
„До встречи в России 2
“- Уџбеник и радна
свеска за други разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић, Вера
Лазаревић Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2014
„До встречи в России 2
“- Уџбеник и радна
свеска за други разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић, Вера
Лазаревић Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2014
„До встречи в России 2
“- Уџбеник и радна
свеска за други разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић, Вера
Лазаревић Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2014

Латински језик
42

III
„До встречи в России
3“-Уџбеник и радна
свеска за трећи разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2015
„До встречи в России
3“-Уџбеник и радна
свеска за трећи разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2015
„До встречи в России
3“-Уџбеник и радна
свеска за трећи разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2015
„До встречи в России
3“-Уџбеник и радна
свеска за трећи разред
гимназије и средњих
стручних школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Вера Лазаревић
Вуловић
Завод за уџбенике
Београд 2015

IV
„До встречи в России
4“- Уџбеник и радна
свеска за четврти
разред гимназије и
средњих стручних
школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Лука Меденица
Завод за уџбенике
Београд 2016
„До встречи в России
4“- Уџбеник и радна
свеска за четврти
разред гимназије и
средњих стручних
школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Лука Меденица
Завод за уџбенике
Београд 2016
„До встречи в России
4“- Уџбеник и радна
свеска за четврти
разред гимназије и
средњих стручних
школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Лука Меденица
Завод за уџбенике
Београд 2016
„До встречи в России
4“- Уџбеник и радна
свеска за четврти
разред гимназије и
средњих стручних
школа.
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Лука Меденица
Завод за уџбенике
Београд 2016
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Разред

I

II

III

IV

Латински језик за
2.разред гимазије
Марјанца Пакиж, Тања
Киселички Ваш, Милица
Кисић
ЗУНС 2019

/

/

БИОХЕМИЈСКИ

Латински језика ѕа
1.разред гимназије
Марјанца Пакиж, Драгана
Димитријевић
ЗУНС 2020.

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Латински језика ѕа
1.разред гимназије
Марјанца Пакиж, Драгана
Димитријевић
ЗУНС 2020.

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Латински језика ѕа
1.разред гимназије
Марјанца Пакиж, Драгана
Димитријевић
ЗУНС 2020.

Латински језик за
2.разред гимазије
Марјанца Пакиж, Тања
Киселички Ваш, Милица
Кисић
ЗУНС 2019

Социологија
1. Социологија, Владимир Вулетић, Klett, 2021.
Филозофија
Разред
I

II

III

РАЧУНАРСКИ

Смер

IV

БИОХЕМИЈСКИ

Милош Јеремић,
Филозофија; уџбеник за
четврти разред средње
школе, Клетт, Београд,
2021

Милош Јеремић,
Филозофија; уџбеник за
четврти разред средње
школе, Клетт, Београд,
2021
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Гајо Петровић, Логика,
Завод за уџбенике,
Београд, 2016.

Милош Јеремић,
Филозофија; уџбеник за
четврти разред средње
школе, Клетт, Београд,
2021

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

Гимназија „Бора Станковић“

Гајо Петровић, Логика,
Завод за уџбенике,
Београд, 2016.

Милош Јеремић,
Филозофија; уџбеник за
четврти разред средње
школе, Клетт, Београд,
2021

Психологија
Психологија, Биљана Милојевић Апостоловић, Невенка Јовановић, Нови Логос 2020
године
Историја
Разред
I

IV

Иван М. Бецић
Историја за други
разред средњих
стручних школа ЗУНС

-------------

-------------

БИОХЕМИЈСКИ

III

Драгољуб М. Кочић
Историја за први
разред средњих
стручних школа
ЗУНС

Иван М. Бецић
Историја за други
разред средњих
стручних школа ЗУНС

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Драгољуб М. Кочић
Историја за први
разред средњих
стручних школа
ЗУНС

II

Душко Лопандић
Ратомир Миликић
Мања Милиновић
Историја за први
разред гимназије,
Логос, ново издање
2020.

Душко Лопандић
Александра Колаковић
Мања Милиновић
Историја за други
разред гимназије,
Логос, ново издање
2020.

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Душко Лопандић
Ратомир Миликић
Мања Милиновић
Историја за први
разред гимназије,
Логос,
ново издање 2020.

Душко Лопандић
Александра Колаковић
Мања Милиновић
Историја за други
разред гимназије,
Логос,
ново издање 2020.
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Ђорђе Ђурић
Момчило Павловић
Историја за трећи
разред гимназије
природноматематичког смера и
четврти разред
друштвено-језичког
смера, ЗУНС
Ђорђе Ђурић
Момчило Павловић
Историја за трећи
разред гимназије
природноматематичког смера и
четврти разред
друштвено-језичког
смера, ЗУНС
Милић Милићевић,
Биљана Вучетић,
Уџбеник са одабраним
историјским изворима
за трећи разред
гимназије општег типа
и друштвено-језичког
смера, ЗУНС, Београд,
2022.

/

-------------

Ђорђе Ђурић
Момчило Павловић
Историја за трећи
разред гимназије
природно-математичког
смера и четврти разред
друштвено-језичког
смера, ЗУНС
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Географија
Смер

/

/

РАЧУНАРСКИ

IV

ГЕОГРАФИЈА 1 – уџбеник
за први разред гимназије,
Аутори: Рајко Голић, Дејан
Шабић, Снежана
Вујадиновић;
Нови Логос-2019.
ГЕОГРАФИЈА 2 – уџбеник
за други разред гимназије,
Аутори: Снежана
Вујадиновић, Дејан Шабић;
Нови Логос-2020.

БИОХЕМИЈСКИ

III

Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић, Снежана
Ђурђић, Завод за уџбеникеБеоград, 2019..

Географија за II разред
гимназије, Владимир
Стојановић, Бојан Ђерчан,
Милица Соларевић, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

Географија за III разред
гимназије, Милка
Бубало, Живковић,
Бојан Ђерчан, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

/

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Разред
II
ГЕОГРАФИЈА 2 – уџбеник
за други разред гимназије,
Аутори: Снежана
Вујадиновић, Дејан Шабић;
Нови Логос2020.ГЕОГРАФИЈА 3 –
уџбеник за трећи разред
гимназије,
Аутори: Винко Ковачевић,
Босиљка Младеновић
Кљајић;
Клетт-2015.

Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић, Снежана
Ђурђић, Завод за уџбеникеБеоград, 2019..

Географија за II разред
гимназије, Владимир
Стојановић, Бојан Ђерчан,
Милица Соларевић, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

Географија за III разред
гимназије, Милка
Бубало, Живковић,
Бојан Ђерчан, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

/

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

I

Љиљана Гавриловић, Душан
Гавриловић, Снежана
Ђурђић, Завод за уџбеникеБеоград, 2019..

Географија за II разред
гимназије, Владимир
Стојановић, Бојан Ђерчан,
Милица Соларевић, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

Географија за III разред
гимназије, Милка
Бубало, Живковић,
Бојан Ђерчан, Завод за
уџбенике- Београд, 2021.

/

Биологија
Разред
I

II

III
Биологија за први
разред гимназије, Тања
Берић,Гордана
Субаков- Симић,Пеђа
Јанаћковић Нови
Логос, 2014 година
Биологија за IV разред
гимназије природно
математичког смера,
Драгана Цветковић,
Дмитар Лакушић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
Завод за уџбенике,
Београд, 2011

РАЧУНАРСКИ

Смер
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IV

Биологија за IV разред
гимназије природно
математичког смера,
Драгана Цветковић,
Дмитар Лакушић,
Александра Кораћ,
Слободан Јовановић
Завод за уџбенике,
Београд, 2011

БИОХЕМИЈСКИ

Биологија за први
разред гимназије, Завод
за уџбенике и наставна
средства; 2021,
Београд; аутори:
Снежана Трифуновић,
Анита Лазаревић,
Драгана Цветковић

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

Биологија за први
разред гимназије, Завод
за уџбенике и наставна
средства; 2021,
Београд; аутори:
Снежана Трифуновић,
Анита Лазаревић,
Драгана Цветковић

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Гимназија „Бора Станковић“

Биологија за први
разред гимназије, Завод
за уџбенике и наставна
средства; 2021,
Београд; аутори:
Снежана Трифуновић,
Анита Лазаревић,
Драгана Цветковић

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Биологиј за други
разред гимназије
природно
математичког смера,
Др Имре Кризманић,
Мирјана Унчанин,
ЛОГОС 2020
Биологија 2 за други
разред гимназије,
Горан Милићев,
Милица Кокотовић
Klett 2020
Биологија 2 за други
разред гимназије,
Горан Милићев,
Милица Кокотовић,
Клетт 2020
Биологија за други
разред природно
математичког смера,
Др Имре Кризманић,
Мирјана Умчанин
Логос 2020
Биологија 2 за други
разред гимназије,
Горан Милићев ,
Милица Кокотовић,
Клетт, 2020

Биологија за трећи
разред гимназије, Клет;
Београд, 2021; аутори:
Драган Цветановић,
Ивана Лазаревић

Биологија за трећи
разред гимназије, Клет;
Београд, 2021; аутори:
Драган Цветановић,
Ивана Лазаревић

Биологија за четврти
разред гимназије, Клет;
Београд, 2021; аутори:
Биљана Стојковић,
Јасмина Шинжар
Секулић

Биологија за четврти
разред гимназије, Клет;
Београд, 2021; аутори:
Биљана Стојковић,
Јасмина Шинжар
Секулић

Биологија за трећи
разред гимназије, Клет;
Београд, 2021; аутори:
Драган Цветановић,
Ивана Лазаревић

Математика
II

РАЧУНАРСКИ

Разред
I
Математика уџбеник са збирком
задатака за први разред
гимназија и средњих
стручних школа",
Небојша Икодиновић,
Кlett

Математика за
други разред средње
школе, Небојша
Икодиновић, Слађана
Димитријевић, Сузана
Алексић, Klett

БИОХЕМИЈСКИ

Смер

Математика уџбеник са збирком
задатака за први разред
гимназија и средњих
стручних школа",
Небојша Икодиновић,
Кlett

Математика за
други разред средње
школе, Небојша
Икодиновић, Слађана
Димитријевић, Сузана
Алексић, Klett
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III
Математика са
збирком задатака за III
разред средње школе –
за гимназију општу и
природноматематичког смера, Ј.
Кечкић, ЗУНС,
Београд
Математика са
збирком задатака за III
разред средње школе –
за гимназију општу и
природноматематичког смера, Ј.
Кечкић, ЗУНС,
Београд

IV
Математика са
збирком задатака за IV
разред средње школе,
М. Обрадовић, Д.
Георгијевић, ЗУНС,
Београд
/ Математика са
збирком задатака за IV
разред средње школе,
М. Обрадовић, Д.
Георгијевић, ЗУНС,
Београд

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Математика за
други разред средње
школе, Небојша
Икодиновић, Слађана
Димитријевић, Сузана
Алексић, Klett

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

Математика са
збирком задатака за III
разред средње школе –
за гимназију општу и
природноматематичког смера, Ј.
Кечкић, ЗУНС,
Београд
Математика Математика са
Математика за
уџбеник са збирком
збирком задатака за III
други разред средње
задатака за први разред
разред средње школешколе, Г. Војводић, Р.
гимназија и средњих
за друштвено-језички
Деспотовић, В.
стручних школа",
смер гимназије, Г.
Петровић, Р. Тошић, Б.
Небојша Икодиновић,
Војводић, Ђ. Паунић,
Шешељ
Кlett
Р. Тошић
Сви смерови и сви разреди користе збирке задатака у договору са професором:
Математика уџбеник са збирком
задатака за први разред
гимназија и средњих
стручних школа",
Небојша Икодиновић,
Кlett

Математика са
збирком задатака за IV
разред средње школе,
М. Обрадовић, Д.
Георгијевић, ЗУНС,
Београд
Математика са
збирком задатака за IV
разред средње школедруштвено језички
смер, Е. Пап, З.
Лозанов Црвенковић,
ЗУНС, Београд

Збирка решених задатака из математике1, В. Богославов, ЗУНС, Београд
Збирка решених задатака из математике2, В. Богославов, ЗУНС, Београд
Збирка решених задатака из математике3, В. Богославов, ЗУНС, Београд
Збирка решених задатака из математике4, В. Богославов, ЗУНС, Београд
Збирка
Круг
Збирка
Круг
Збирка
Круг
Збирка
Круг

задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,
задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић,

Физика

РАЧУНАРСКИ

Смер

Разред
I

II

Физика 1 – Уџбеник
за први разред
гимназије, Милена
Богдановић, Горан
Попарић, Нови Логос,
2019.
Физика 1 – Збирка
задатака и тестова за
1. разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2010.

Физика 2 – Уџбеник за
други разред гимназија
природно-математичког
смера, Мирослав
Шнеблић, Јовица
Милисављевић, Нови
Логос, 2020.
Физика 2 – Збирка
задатака и тестова за 2.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Наташа Каделбург,
Круг, 2014.
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III
Физика 3 – Уџбеник
за трећи разред
гимназија природноматематичког и
општег смера,
Драгољуб Белић,
Марина Радојевић,
Клет, 2015.
Физика 3 – Збирка
задатака и тестова за
3. разред гимназије,
Наташа Каделбург,
Коста Панић, Круг,
2014.

IV
Физика 4 – Уџбеник за
четврти разред
гимназије природноматематичког смера,
Иван Аничин, Клет,
2016.
Физика 4 – Збирка
задатака и тестова за 4.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2014.

Гимназија „Бора Станковић“

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

Физика 1 – Уџбеник
за први разред
гимназије, Милена
Богдановић, Горан
Попарић, Нови Логос,
2019.
Физика 1 – Збирка
задатака и тестова за
1. разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2010.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Физика 3 – Уџбеник
за трећи разред
гимназија природноматематичког и
општег смера,
Драгољуб Белић,
Марина Радојевић,
Клет, 2015.
Физика 3 – Збирка
задатака и тестова за
3. разред гимназије,
Наташа Каделбург,
Коста Панић, Круг,
2014.

Физика 2 – Уџбеник за
други разред гимназија
природно-математичког
смера, Мирослав
Шнеблић, Јовица
Милисављевић, Нови
Логос, 2020.
Физика 2 – Збирка
задатака и тестова за 2.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Наташа Каделбург,
Круг, 2014.

Физика 4 – Уџбеник за
четврти разред
гимназије природноматематичког смера,
Иван Аничин, Клет,
2016.
Физика 4 – Збирка
задатака и тестова за 4.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2014.

Физика 1 – Уџбеник
за први разред
гимназије, Милена
Богдановић, Горан
Попарић, Нови Логос,
2019.
Физика 1 – Збирка
задатака и тестова за
1. разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2010.

Физика 2 – Уџбеник за
други разред гимназија
природно-математичког
смера, Мирослав
Шнеблић, Јовица
Милисављевић, Нови
Логос, 2020.
Физика 2 – Збирка
задатака и тестова за 2.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Наташа Каделбург,
Круг, 2014.

Физика 3 – Уџбеник
за трећи разред
гимназија природноматематичког и
општег смера,
Драгољуб Белић,
Марина Радојевић,
Клет, 2015.
Физика 3 – Збирка
задатака и тестова за
3. разред гимназије,
Наташа Каделбург,
Коста Панић, Круг,
2014.

Физика 4 – Уџбеник за
четврти разред
гимназије природноматематичког смера,
Иван Аничин, Клет,
2016.
Астрономија –
Уџбеник за четврти
разред гимназије
природноматематичког смера,
Олга Атанацковић,
Клет, 2016.
Физика 4 – Збирка
задатака и тестова за 4.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2014.

Физика 1 – Уџбеник
за први разред
гимназије, Милена
Богдановић, Горан
Попарић, Нови Логос,
2019.
Физика 1 – Збирка
задатака и тестова за
1. разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2010.

Физика за 2. разред
гимназије, општи и
друштвено-језички смер,
Милан Распоповић,
Јован Шетрајчић, Зоран
Распоповић, Завод за
уџбенике, 2016.
Физика 2 – Збирка
задатака и тестова за 2.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Наташа Каделбург,
Круг, 2014.

Физика 3 – Уџбеник
за трећи разред
гимназије друштвенојезичког смера, Милан
Распоповић, Зоран
Распоповић, Завод за
уџбенике, 2013.
Физика 3 – Збирка
задатака и тестова за
3. разред гимназије,
Наташа Каделбург,
Коста Панић, Круг,
2014.

Физика 4 – Уџбеник за
четврти разред
гимназије општег и
друштвено-језичког
смера, Милан
Распоповић, Завод за
уџбенике, 2013.
Физика 4 – Збирка
задатака и тестова за 4.
разред гимназије,
Наташа Чалуковић,
Круг, 2014.

Хемија

РАЧУНАРСКИ

Смер

Разред
I
1. Татјана Недељковић,
Општа хемија 1,
уџбеник за I разред
средње школе, Логос,
Београд, 2019
2. М. Јоветић,
Неорганска хемија за I
и II разред средње
школе, ЗУНС, Београд,
2008.

II

1. В. Павловић, Р.
Марковић, Органска
хемија за II или III или
IV разред средње школе,
ЗУНС, Београд, 2005.
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III

IV

/

/

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

Гимназија „Бора Станковић“
1.Татјана Недељковић,
Општа хемија 1,
уџбеник за I разред
средње школе, Логос,
Београд, 2013
2. Р.Николајевић, М.
Шурјановић, Збирка
задатака из хемије за I
и II разред гимназије и
средње школе, ЗУНС,
Београд, 2004.
3. Mарина Влаховић,
Бранка Кујовић
Практикум из хемије 2,
за II разред гимназије,
ЛОГОС, Београд, 2020
1. Татјана Недељковић,
Општа
хемија
1,
уџбеник за I разред
средње школе, Логос,
Београд, 2013.
2. Р.Николајевић, М.
Шурјановић, Збирка
задатака из хемије за I
и II разред гимназије и
средње школе, ЗУНС,
Београд, 2004.

1.Татјана Недељковић,
Општа хемија 1,
уџбеник за I разред
средње школе, Логос,
Београд, 2013.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

1. Снежана Рајић,
Хемија 2, уџбеник за II
разред за гиназије
општег и природноматематичког смера,
Логос, Београд, 2020
2. Mарина Влаховић,
Бранка Кујовић
Практикум из хемије 2,
за II разред гимназије,
ЛОГОС, Београд, 2020
3. Р.Николајевић, М.
Шурјановић, Збирка
задатака из хемије за I и
II разред гимназије и
средње школе, ЗУНС,
Београд, 2004.
1. Снежана Рајић, Хемија
2, уџбеник за II разред за
гиназије општег и
природно- математичког
смера, Логос, Београд,
2020.
2. Mарина Влаховић,
Бранка Кујовић
Практикум из хемије 2,
за II разред гимназије,
ЛОГОС, Београд, 2020
3. Р.Николајевић, М.
Шурјановић, Збирка
задатака из хемије за I
и II разред гимназије
и средње школе,
ЗУНС, Београд, 2004.
1. В. Павловић, Р.
Марковић, Органска
хемија за II или III или
IV разред средње школе,
ЗУНС, Београд, 2005.
2. М. Јоветић,
Неорганска хемија за
I и II разред средње
школе,ЗУНС,Београд,
2008.
3. Mарина Влаховић,
Бранка Кујовић
Практикум из хемије 2,
за II разред гимназије,
ЛОГОС, Београд, 2020
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1.Татјана Недељковић,
Органска хемија за III
разред, уџбеник за III
разред средње школе,
Логос Београд, 2015
2.С. Нешић, М.
Јоветић, Хемијски
практикум за III разред
гимназије, ЗУНС,
Београд, 2000.
3.Ј. Чанади, В.
Попсавин, Збирка
задатака из хемије за III
и IV разред гимназије,
ЗУНС, Београд, 2000.

1. Ј. Петровић, С.
Велимировић, Хемија
за IV разред
гимназије, ЗУНС,
Београд, 2000.
2.Ј. Чанади, В.
Попсавин, Збирка
задатака из хемије за
III и IV разред
гимназије, ЗУНС,
Београд, 2000.
3. С. Нешић, М.
Јоветић, Хемијски
практикум за III
разред гимназије,
ЗУНС, Београд, 2000.

1. Татјана Недељковић,
Органска хемија за III
разред, уџбеник за III
разред средње школе,
Логос Београд, 2015
2. С. Нешић, М.
Јоветић, Хемијски
практикум за III
разред гимназије,
ЗУНС, Београд,
2000.
Ј. Чанади, В. Попсавин,
Збирка задатака из
хемије за III и IV разред
гимназије, ЗУНС,
Београд, 2000.

1. Ј. Петровић, С.
Велимировић,
Хемија за IV
разред гимназије,
ЗУНС, Београд,
2000.
2. Ј. Чанади, В.
Попсавин, Збирка
задатака из хемије за
III и IV разред
гимназије, ЗУНС,
Београд, 2000

/

/
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Рачунарство и информатика

ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ

БИОХЕМИЈСКИ

РАЧУНАРСКИ

Смер

Разред
I
Примена рачунара
Рачунарство и информатика за
I разред- Филип Марић, Клетт,
Филип Марић, Душко
Трифуновић, Иван Кљајић,
Оливера Грачанин,
Информатика 2, Клетт
Програмирање
Милан Чабаркапа С - Основи
програмирања, Круг Београд,
2003
Рачунарски системи
Миле Стојчев и Предраг
Кртолица, Рачунарски
системи:принципи дигиталних
система, ПМФ Ниш, 2005

II

III

Бранислав
Ранђеловић Елементи
дискретне математике,
Висока пословна
школа, Блаце, 2008
Оперативни системи
др Мирослав Марић
Оперативни системи,
Универзитет у
Београду Математички
факултет, 2017

Објектно
оријентисано
програмирање
John Sharp, Microsoft
Visual C#2012, CET,
Beograd, 2013

Рачунарство и информатика за
I разред- Филип Марић, Клетт

Филип Марић, Душко
Трифуновић, Иван
Кљајић, Оливера
Грачанин,
Информатика 2, Клетт

Рачунарство и информатика за
I разред- Филип Марић, Клетт

Филип Марић, Душко
Трифуновић, Иван
Кљајић, Оливера
Грачанин,
Информатика 2, Клетт

Рачунарство и информатика за
I разред- Филип Марић, Клетт

Филип Марић, Душко
Трифуновић, Иван
Кљајић, Оливера
Грачанин,
Информатика 2, Клетт
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Милан ЧабаркапаРачунарство и
информатика за 3.
разред гимназије,
Круг Београд
Миодраг СтојановићРачунарство и
информатика за 4.
разред природноматематичког смера
ЗУНС Београд
Милан ЧабаркапаРачунарство и
информатика за 3.
разред гимназије,
Круг
Миодраг СтојановићРачунарство и
информатика за 4.
разред природноматематичког смера,
ЗУНС
Милан ЧабаркапаРачунарство и
информатика за 3.
разред гимназије,
Круг

IV

Зорица Лашић,
Рачунарство и
информатика за 4.
разред гимназије
друштвено
језичког смера,
ЗУНС Београд

Зорица Лашић,
Рачунарство и
информатика за 4.
разред гимназије
друштвено
језичког смера,
ЗУНС
Зорица Лашић,
Рачунарство и
информатика за 4.
разред гимназије
друштвено
језичког смера,
ЗУНС
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Музичка култура
I, II, III и IV разред користи уџбеник аутора Т. Братић и М. Драгутиновић
Разред
I

II

III
ЛИКОВНА КУЛТУРА
за гимназије и средње
стручне школе, Бранка
Гостовић,
Видосава
Галовић,
Завод
за
уџбенике,
Београд,
2009.год.

РАЧУНАРСКИ

Смер

ЛИКОВНА КУЛТУРА
за гимназије и средње
стручне школе, Бранка
Гостовић, Видосава
Галовић, Завод за
уџбенике, Београд,
2009.год.

БИОХЕМИЈСКИ
ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ
ДРУШТВЕНОЈЕЗИЧКИ

IV

Ликовна култура 1,
уџбеник за први разред
гимназије
природноматематичког смера и
општег типа, Марија
Чудов, Klett, 2014.год.

Ликовна култура 2,
уџбеник за први разред
гимназије
природноматематичког смера и
општег типа, Марија
Чудов, Klett, 2014.год.

Ликовна култура 1,
уџбеник за прву годину
гимназије друштвенојезичког смера и
специјализованофилолошка одељења,
Марија Чудов, Klett,
2014.год.

Лидија Жупанчић
Шуица, Ликовна
култура за 2. разред
гимназије друштвенојезичког смера, Клет
Beograd, 2020.

Лидија Жупанчић
Шуица, Ликовна
култура за 3. разред
гимназије друштвенојезичког смера, Клет
Beograd, 2021.
.
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Лидија Жупанчић
Шуица, Ликовна
култура за 4. разред
гимназије друштвенојезичког смера, Клет
Београд, 2014.год.
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РИТАМ РАДА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
РБ
1
2

Трајање рада и одмора
Васпитно-образовни рад у I полугодишту
Зимски распуст

3

Васпитно-образовни рад у II полугодишту

4

Летњи распуст

од
01.9.2022.
31.12.2022.
16.1.2023.
16.1.2023.
21.6.2023.

У школи се празнује:
Дан примирја у Првом светском рату
Нова година
Божић
Свети Сава - Дан духовности
Сретење
Дан школе
Празник рада
Видовдан
Обележава се:
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
Дан просветних радника
Саопштавање успеха на крају I пол.
Свечана подела сведочанства
IV р.
Полагање матурског испита

Разредно-часовна
Разред
I

настава
37 недеља 185 наст.дана

11.новембар
1. - 2. јануар
7.јануар
27.јануар
15.-16.фебруар
31.март
1. -2. мај
28.јун
21.10.2022.
8.11.2022.
5.1.2023.
28.6.2023.
15.6.2023.
25.5.-9.6.2023.

Укупно
наставних
недеља
37

II

37 недеља

185 наст.дана

37

III

37 недеља

185 наст.дана

37

IV

33 недеље

165 наст.дана

33
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до
30.12.2022.
15.1.2023.
23.5.2023. (IV)
20.6.2023.
31.8.2023.
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ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
одељење

I1

I2

III7

III8

укупно(%)

бр. часова

4

4

5

5

18(100%)

одељење

II1

II5

II6

III3

III5

III6

укупно(%)

бр. часова

3

3

3

3

3

3

18 (100%)

одељење

II2

II3

II7

II8

IV5

укупно(%)

бр. часова

3

3

4

4

4

18 (100%)

одељење

IV4

IV6

IV8

IV7

укупно(%)

бр. часова

4

4

5

5

18 (100%)

одељење

I3

I5

I8

III1

III2

укупно(%)

бр. часова

4

4

4

3

3

18 (100%)

одељење

II4

III4

IV1

IV3

IV2

укупно(%)

бр. часова

3

3

4

4

4

одељење

I4

I7

I6

бр. часова

4

4

4

Љиљана Марковић

Нађа Ђорђевић

Ана Стевановић

Милена Богдановић

Данијела Петровић

Драгана Цветковић

Марија Станчић
Михајловић

18 (100%)
укупно(%)
12 (66,67%)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
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одељење
Татјана Крстић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Млађан Живковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Никола Петровић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Мирјана
Димитријевић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Марко Михајловић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
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II7

II8

IV4

IV7

IV8

укупно(%)

2+1

2+1

1+1

1+4

1+4

18 (100%)

2+0,5

2+0,5

1+0,5

1+2

1+2

/

I2

I3

I5

I6

IV1

IV2

IV3

IV5

IV6

укупно(%)

2

2

2

2

2

2

2

1+1

1+1

18 (100%)

2

2

2

2

2

2

2

1+0,5

1+0,5

I1

I4

I7

I8

II1

II2

II3

II4

II5

укупно(%)

2

2

2

2

2

2

2

1+1

1+1

18 (100%)

2

2

2

2

2

2

2

1+0,5

1+0,5

III1

III3

III2

III7

III8

укупно(%)

2

2

2

3+2

3+2

16 (88,89%)

2

2

2

3+1

3+1

/

II6

III4

III5

III6

укупно(%)

1+1

1+1

1+1

1+1

8 (44,44%)

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+,05
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ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
одељење
Валентина Станковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Соња Пејић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику

укупно(%)

I4

I5

I6

I7

I8

II7

II8

2

2

2

2

2

2

2

14 (77%)

2

2

2

2

2

2

2

/

I3

II3

укупно(%)

2

0+2

4 (22%)

2

0+1

/

I4

I6

II4

II6

II8

III5

III6

IV4

IV8

укупно (%)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18 (100%)

2

2

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

I7

I8

II5+II7

III4

III7

IV5+IV7

укупно(%)

2

2

2

2

2

2

12 (66,66%)

2

2

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

I5

III8

IV6

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
група
Татјана Стојановић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
група

Слађан Стојковић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
група

/

/
укупно(%)
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Јелена Ташков
Станојковић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
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6 (33,33%)

2

2

2

2

1+0,5

1+0,5

I45678

II5 II7

III4 III6
III8

IV4 IV5

IV6 IV8

2

1+1

1+1

1+1

1+1

2

1+0,5

1+0,5

1+0,5

1+0,5

/

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
група
Соња Пејић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику

укупно(%)
10 (55%)
/

РУСКИ ЈЕЗИК
група
Наталија Јовановић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику

I -??? , II-5,7
2

2

1+1

1+0,5

укупно(22,22%)

III-6,8 IV-5,7
1+1

1+0,5

1+1

22,22 (100%)

1+0,5

/

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
СОЦИОЛОГИЈА
Катарина Лазаревић
Брдар

одељење

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

IV6

IV7

IV8

бр. часова

2

2

2

2

2

2

3

3

ФИЛОЗОФИЈА

57

укупно(%)
18 (90%)
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одељење
Милица Антић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
одељење

Христина Павловић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
одељење

Тијана Ђерговић
Антић

бр.
часова по
проф
бр.
часова по
ученику
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укупно(%)

III4

III5

III6

IV3

IV4

IV5

IV6

2

2

2

2

2

2

2

14 (70%)

2

2

2

2

2

2

2

/

IV1

IV2

2

2

4 (20%)

2

2

/

III7

III8

IV7

IV8

1+1

1+1

3

3

10 (50%)

1+0,5

1+0,5

3

3

/

укупно(%)

укупно(%)

ПСИХОЛОГИЈА
одељење

II4

II5

II6

II7

II8

бр. часова

2

2

2

2

2

одељење

II1

II2

II3

бр. часова

2

2

2

укупно(%)

Маја Здравковић
10 (50%)
укупно(%)

Ивана Живковић
6 (30%)

ИСТОРИЈА
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одељење

I7
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I8

II4

II5

II6

II7

II8

IV7

IV8

укупно(%)

2

2

2

2

2

2

3

3

20 (100%)

Владана Петровић
бр. часова

2

одељење

I4

I5

I6

II1

II2

II3

укупно(%)

бр. часова

2

2

2

2

2

2

одељење

III7

III8

бр. часова

3

3

6 (30%)

одељење

I2

I3

укупно(%)

бр. часова

2

2

4 (20%)

одељење

I1

III4

III5

III6

бр. часова

2

2

2

2

одељење

II7

II8

III4

III5

III6

III7

III8

бр. часова

2

2

2

2

2

2

2

одељење

I1

I2

I3

I4

II1

II2

II3

II4

II5

II6

укупно(%)

бр. часова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20 (100%)

одељење

I5

I6

I7

I8

укупно(%)

бр. часова

2

2

2

2

8 (40%)

Оливера Тодоровић
12 (60%)
укупно(%)

Срђан Веселиновић

Ружица Павловић
укупно(%)

Сања Милошевић
8 (40%)

ГЕОГРАФИЈА
укупно(%)

Ана Вељковић
14 (70%)

Милена Радуловић

Милан Радојковић

БИОЛОГИЈА
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Гимназија „Бора Станковић“
одељење
Горица Стефановић
Цветковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Јасмина Манојловић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Милена Цветковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Марија Васиљевић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Тијана Павловић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
укупно(%)

III1

III2

III5

III6

IV1

IV2

3

3

2+1

2+1

3

3

18 (80%)

3

3

2+0,5

2+0,5

3

3

/

I3

I4

I5

II3

II5

II6

II7

II8

укупно(%)

3

2

2

3

1+2

1+2

2

2

20 (100%)

3

2

2

3

1+1

1+1

2

2

/

I3

II3

III3

I6

I7

II4

укупно(%)

2

2

2

2

2

1+2

13 (65%)

1

1

1

2

2

1+1

/

III3

III7

IV3

IV4

IV5

укупно(%)

4

1+1

4+2

1+2

1+2

18 (90%)

4

1+0,5

4+1

I8

III4

III8

IV6

укупно(%)

2

2+1

1+1

1+2

10 (50%)

2

2+0,5

1+0,5

1+1

/

/
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Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

МАТЕМАТИКА
одељење

I3

III5

IV2

IV3

укупно(%)

бр. часова

4

5

5

5

19
(105,56%)

одељење

II1

II5

II8

III1

укупно(%)

бр. часова

5

5

3

5

18 (100%)

одељење

I5

I6

IV5

IV6

укупно(%)

бр. часова

4

4

5

5

18 (100%)

одељење

I1

II6

IV7

IV8

укупно(%)

бр. часова

5

5

3

3

16 (88,89%)

одељење

II2

IV1

укупно(%)

бр. часова

5

5

10 (55,56%)

одељење

I2

I7

II3

IV4

укупно(%)

бр. часова

5

4

5

5

19
(105,56%)

одељење

I4

I8

III2

III4

укупно(%)

бр. часова

4

4

5

5

18 (100%)

одељење

II4

III3

III6

III7

укупно(%)

бр. часова

5

5

5

3

18 (100%)

одељење

II7

III8

укупно(%)

бр. часова

3

3

6 (33,33%)

Слађана Кваић

Ивана Милошевић

Ана Милетић Илић

Ненад Тотић

Ана Станојевић

Тамара Милошевић

Марија Митић

Ивана Стаменковић

Дуња Стојановић
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Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

ФИЗИКА
одељење
Снежана Јанковић

II1

II2

III1

III2

III3

III5

укупно(%)

3

3

3

3

3+2

2+1

20 (100%)

3

3

3

3

3+1

2+0,5

I6

IV1

IV5

IV6

IV7

IV8

укупно(%)

2

4

3+2

3+2

1+1

1+1

20 (100%)

2

4

3+1

3+1

1+0,5

1+0,5

I1

I2

I3

I5

IV2

IV3

IV4

укупно(%)

2

2

2

2

4

1+2

3+2

20 (100%)

2

2

2

2

4

1+1

3+1

/

I4

I7

I8

II3

II5

II6

II7

укупно(%)

2

2

2

2+2

2+2

2+2

1+1

20 (100%)

2

2

2

2+1

2+1

2+1

1+0,5

одељење

II4

II8

III4

III6

III7

III8

укупно(%)

бр. часова
по проф

2+2

1+1

2+1

2+1

1+1

1+1

16 (80%)

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Марија Ђурић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Гордан Станојевић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Ивана Илић

Владана Голубовић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
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/

/

/

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

бр. часова
по
ученику

2+1

1+0,5

2+0,5

2+0,5

1+0,5

одељење

I3

II6

III3

III5

III6

укупно(%)

3+0

2+2

4+1

2+2

2+2

20(100%)

3+0

2+1

4+0.5

2+1

2+1

/

I4

I5

I6

II-1

II-2

II-3

II5

IV5

укупно(%)

2+0

2+0

2+0

2+0

2+0

3+1

2+2

2+0

20 (100%)

2+0

2+0

2+0

2+0

2+0

3+0.5

2+1

2+0

/

I-2

I-7

II4

III4

IV3

IV4

укупно(%)

2+0

2+0

2+2

2+2

4+2

2+0

20 (100%)

2+0

2+0

2+1

2+1

4+1

I-1

II7

II8

укупно(%)

2+0

1+1

1+1

6 (30%)

2+0

1+0,5

1+0,5

I3

I8

II-3

1+0,5

/

ХЕМИЈА

Љиљана
Миладиновић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Ивана Тонса

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Сандра Стојановић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

Јелена Милић

Милена Станковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику
одељење

2+0

/

/
III3
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IV-6

укупно(%)

Гимназија „Бора Станковић“
бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

0+2

2+0

0+1

0+1

2+0

8 (40%)

0+1

2+0

0+0.5

0+0.5

2+0

/

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
НАСТАВНИК

РАЧУНАРСКИ СМЕР
16ч=100%
ОДЕЉЕЊА
и час

ОСТАЛИ СМЕРОВИ
20ч=100%
час
и%

Маја Пешић

I-1 примена рачунара 1т+2*2в=5ч
I-2 примена рачунара 1т+2*2в=5ч

Дејан Станковић

II-1 примена рачунара 2*2в=4ч
II-2 примена рачунара 2*2в=4ч

Митар Крстовић

IV-1 wеб програмирање 2*2в=4ч
IV-2 wеб програмирање 2*2в=4ч

Милан Ивановић

I-1 програмирање 2т+2*3в=8ч
I-2 програмирање 2т+2*3в=8ч

Ана Станојевић

I-1 рачунарски системи 2ч
I-2 рачунарски системи 2ч

III-1 примена рачунара 2*2в=4ч
Мирјана Младеновић III-2 примена рачунара 2*2в=4ч
III-1 базе 1т+2*1в=3ч
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ОДЕЉЕЊА
и час
половина I-3 2ч
половина I-6 2ч
10ч 62,5% половина II-3 2ч
половина II-7 2ч
половина II-8 2ч
IV-5 4ч
IV-6 4ч
8ч
IV-8 2ч
50%
III-5 2ч
III-7 2ч
III-8 2ч
IV-4 билингвално 4ч
8ч
III-4 билингвално 2ч
50%
II-5 4ч
II-6 4ч
16ч
III-6 2ч
100%
I-4 билингвално 4ч
половина II-3 2ч
4ч
II-4 билингвално 4ч
25%
III-1 дискретна 2ч
III-2 дискретна 2ч
I-5 4ч
14ч
половина I-3 2ч
87,5%
половина I-6 2ч

∑

час
и%
10ч
50%

20ч
112,5%

14ч
80%

22ч
130%

14ч
70%

22ч
120%

6ч
30%

22ч
130%

10ч
50%

14ч
75%

8ч
40%

22ч
127,5%

Гимназија „Бора Станковић“

Андрија Ђуришић

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

III-2 базе 1т+2*1в=3ч
II-1 оперативни системи 2ч
II-2 оперативни системи 2ч
IV-1 базе података 1т+2*2в=5ч
IV-2 базе података 1т+2*2в=5ч

14ч
87,5%

IV-3 биохем 2ч
половина I-7 2ч
половина I-8 2ч

6ч
30%

20ч
117,5%

III-3 биохем 4ч
половина I-7 2ч
половина I-8 2ч

8ч
40%

22ч
127,5%

/

8ч
50%

6ч
30%

14ч
80%

Наташа Стојковић

III-1 објектно ОП 1т+2*3в=7ч
III-2 објектно ОП 1т+2*3в=7ч

14ч
87,5%

Дејан Пејчић

II-1 програмирање 2т+2*3в=8ч

8ч
50%

Драган Илић

II-2 програмирање 2т+2*3в=8ч

8ч
50%

Владан Михајловић

III-2 програмирање 2*3в=6ч

Ненад Тотић

III-1 програмирање 2*3в=6ч

Дуња Стојановић

IV-1 програм. парадигме 6ч - 37,5%
IV-2 програм. парадигме 6ч - 37,5%

/
IV-7 2ч
половина II-7 2ч
половина II-8 2ч

6ч
37,5%
6ч
37,5%

/

/

/

/

6ч
37,5%
6ч
37,5%

12ч
75%

МУЗИЧКА КУЛТУРА
одељење

Тања Коцић

бр. часова
по проф
бр часова
по
ученику
одељњење
бр.часова
по проф
бр. часова
по ученку

I4

I5

I6

I7

I8

II4

II5

II6

III7

III8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

IV7

IV8

ХОР

1

1

4

укупно(%)

16 (80%)
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одељење

I1

I2

I3

II7

II8

оркестар

бр. часова

1

1

1

1

1

4

укупно(%)
Илија Стојадиновић
одељење
9 (45%)
бр.часова
ЛИКОВНА КУЛТУРА
одељење

I4

I5

I6

I7

I8

II3

II7

II8

III1

III2

укупно(%)

бр. часова

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

одељење

II4

II5

II6

III7

III8

IV7

IV8

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

одељење

I1

I2

I3

I7

II7

II8

IV1

IV2

IV3

IV4

укупно(%)

бр. часова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20(100%)

одељење

III1

III2

III3

III4

III5

I5

I6

III6

бр. часова

2

2

2

2

2

2

2

2

одељење

II1

II2

II3

II4

II5

II6

IV5

IV6

IV7

IV8

укупно(%)

бр. часова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20(100%)

одељење

I4

I8

III7

III8

Биљана Крстић

Јелена Цветковић

бр. часова
по проф
бр. часова
по
ученику

10 (50%)
укупно(%)
7 (35%)

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Тања Арнаутовић
укупно(%)

Никола Димковиски
16(80%)

Немања Станковић
Зоран Симоновић
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укупно(%)

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

бр. часова

2

2

2

2

одељење

I5

I6

I7

I8

II4

II5

II6

II7

II8

бр. часова
по проф

1

1

1

1

1

1

1

1

1

одељење

I4

укупно(%)

бр. часова
по проф

1

1(5%)

одељење

I4

I5

I6

I7

I8

II5

II7

II8

бр. часова
по проф

1

1

1

1

1

1

1

1

одељење

II6

III5

IV4

IV5

бр. часова
по проф

1

2

2

2

одељење

I3

I4

II3

IV3

бр. часова
по проф

1

1

1

2

одељење

III3

бр. часова
по проф

2

8(40%)

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Наталија Јовановић

Маја Здравковић

укупно(%)
9 (45%)

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Зоран Симоновић
(Зоран Нејковић)

укупно(%)
8 (40%)

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Тијана Павловић

Милена Станковић

Јелена Милић

укупно(%)
7 (35%)
укупно(%)
5 (25%)
укупно(%)
2 (10%)

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА
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Ивана Живковић

Срђан Веселиновић

Маја Здравковић

Оливера Тодоровић

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

одељење

IV7

IV8

укупно(%)

бр. часова
по проф

2

2

одељење

III4

III7

III8

бр. часова
по проф

2

2

2

одељење

IV6

бр. часова
по проф

2

одељење

IV5

бр. часова
по проф

2

одељење

III5

III6

IV6

бр. часова
по проф

2

2

2

одељење

IV4

IV8

бр. часова
по проф

2

2

одељење

III6

бр. часова
по проф

2

4 (20%)
укупно(%)
6 (30%)
укупно(%)
2 (10%)
укупно(%)
2 (10%)

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Марија Живковић

укупно(%)
6 (30%)

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Јелена Цветковић

Драгана Цветковић

укупно(%)
4 (20%)
укупно(%)
2 (10%)

ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ
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Јеврем Буздумовић

Срђан Веселиновић

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

одељење

III4

III7

III8

бр. часова
по проф

2

2

2

одељење

IV7

бр. часова
по проф

2

укупно(%)
6 (30%)
укупно(%)
2 (10%)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- ШКОЛСКА 2022/2023
I разред 5 група:
I1 (8) + I7 (15) = 23 Соња Пејић
I2 (12) + I3 (12) = 24 Соња Пејић
I4 (13) + I5 (15) =28 Соња Пејић
I6 (17) Соња Пејић
I8 (19) Соња Пејић

III разред 6 група:
III1 (9) + III3 (12) = 21 Војин Ивановић
III2 (7) + III8 (14) =21 Војин Ивановић
III4 (19) Зоран Симоновић
III5 (25) Зоран Симоновић
III6 (25) Зоран Симоновић
III7 (16) Зоран Симоновић

II разред 6 група:
II1 (10) + II2 (14) = 24 Маја Здравковић
II3 (10) + II6 (17) = 27 Валентина Станковић
II4 (21) Валентина Станковић
II5 (19) Валентина Станковић
II7 (21) Валентина Станковић
II8 (21) Валентина Станковић

IV разред 5 група:
IV1 (16) + IV2 (4) =20 Војин Ивановић
IV3 (8) +IV4 (5)+IV6 (4) = 17 Војин Ивановић
IV5 (24) Војин Ивановић
IV7 (20) Катарина Лазаревић Брдар
IV8 (20) Катарина Лазаревић Брдар
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Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.
РБ

Раз.Одељ.

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

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

7.
8.

Тотић Ненад
Милошевић Тамара
Станојевић Гордан
Петровић Никола
Младеновић Мирјана
Ђурић Марија

2
2
15
18
18
15
23
22
115

19
19
18
30
35
33
31
28
213

Пред.одељењског већа:

17
16
8
12
20
17
5
4
99

2
4
9
16
14
18
24
27
114

19
20
17
28
34
35
29
31
213

Ђорђевић Нађа
Тонса Ивана
Манојловић Јасмина
Голубовић Владана
Милошевић Ивана
Миладиновић Љиљана
Стевановић Ана
Арнаутовић Тања
Пред.одељењског већа:
Димитријевић Мирјана
Митић Марија
Стојковић Наташа
Вељковић Ана
Стефановић Горица
Ивановић Милан

II - 8

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

III - 1
III - 2
III - 3
III - 4
III - 5
III - 6
III - 7
III - 8

18
14
13
12
19
22
11
9
106

2
4
5
11
16
13
20
23
106

20
18
18
23
35
35
31
32
212

25.
26.
27.
28.

IV - 1
IV - 2
IV - 3
IV - 4
IV - 5
IV - 6
IV - 7
IV - 8

15
16
6
12
18
17
9
13
106

4
5
13
17
12
10
28
22
111

19
21
19
29
30
27
37
35
217

409

446

855

Укупно:

Презике и име
разредног старешине

17
17
3
12
17
18
8
6
98

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

29.
30.
31.
32.

II - 1
II - 2
II - 3
II - 4
II - 5
II - 6
II - 7

Број ученика
М
Ж
Ук.

Цветковић Милена

Петровић Данијела

Стаменковић Ивана
Станковић Валентина
Пред.одељењског већа:

Станојевић Ана
Кваић Слађана

Стојановић Сандра
Крстић Татјана
Тодоровић Оливера

Радојковић Милан
Богдановић Милена
Петровић Владана
Пред.одељењског већа:
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Смер

Број
учионице

рачунарски
рачунарски

11
30
23а
20
24
25
26
27

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички

Милошевић Тамара
рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички
Голубовић Владана

23б
21
СК доле
31
40
Св. Сала
37
36

рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички
Стојковић Наташа
рачунарски
рачунарски

биохемијски
природно-математички
природно-математички
природно-математички
друштвено-језички
друштвено-језички

Стојановић Сандра

39
28
СК пр
ММ
П1
П2
10
32
35
33
13
22
41
42
29
9
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ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

РАСПОРЕД ГЛАВНИХ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА
понедељак
Оливера
Тодоровић

уторак
Нађа Ђорђевић

среда
Гордан
Станојевић

четвртак
Слађана Кваић

петак
Мирјана
Димитријевић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
I разред 5 група:
I1 (8) + I7 (15) = 23 Соња Пејић
I2 (12) + I3 (12) = 24 Соња Пејић
I4 (13) + I5 (15) =28 Соња Пејић
I6 (17) Соња Пејић
I8 (19) Соња Пејић
II разред 6 група:
II1 (10) + II2 (14) = 24 Маја Здравковић
II3 (10) + II6 (17) = 27 Валентина Станковић
II4 (21) Валентина Станковић
II5 (19) Валентина Станковић
II7 (21) Валентина Станковић
II8 (21) Валентина Станковић
III разред 6 група:
III1 (9) + III3 (12) = 21 Војин Ивановић
III2 (7) + III8 (14) =21 Војин Ивановић
III4 (19) Зоран Симоновић
III5 (25) Зоран Симоновић
III6 (25) Зоран Симоновић
III7 (16) Зоран Симоновић
IV разред 5 група:
IV1 (16) + IV2 (4) =20 Војин Ивановић
IV3 (8) +IV4 (5)+IV6 (4) = 17 Војин Ивановић
IV5 (24) Војин Ивановић
IV7 (20) Катарина Лазаревић Брдар
IV8 (20) Катарина Лазаревић Брдар
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Наталија Јовановић - I5, I6, I7, I8, II4, II5, II6, II7, II8
Maja Здравковић - I4, IV6
Зоран Симоновић - I4, I5, I6, I7, I8, II5, II7, II8
Тијана Павловић - II4, II6, III5, IV3, IV4, IV5
Јеврем Буздумовић - III4, III7, III8
Срђан Веселиновић - III4, III7, III8, IV7
Марија Живковић - III5, III6, IV6
Драгана Цветковић - III6
Оливера Тодоровић - IV5
Ивана Живковић - IV7, IV8
Јелена Цветковић - IV4, IV8
Први разред
Језик, медија и култура
Наталија Јовановић
Маја Здравковић
I5, I6, I7, I8
I4

Предмет:
Наставник
Одељења:

Други разред
Језик, медија и
Здравље и спорт
култура
Наталија Јовановић
Зоран Симоновић
II4, II5, II6, II7, II8
II5, II7, II8

Предмет:
Наставник
Одељења:

Предмет:

Примењене
науке

Наставник

Тијана
Павловић
III5

Одељења:

Предмет:
Наставник
Одељења:

Примењене
науке
Тијана
Павловић
IV3, IV4, IV5

Трећи разред
Основи
Методологија
геополитике
научног
истраживања
Јеврем
Срђан
Буздумовић
Веселиновић
III4, III7, III8
III4, III7, III8

Здравље и спорт
Зоран Симоновић
I4, I5, I6, I7, I8
Примењене науке
Тијана Павловић
II4, II6

Савремене
технологије

Уметност
и дизајн

Марија
Живковић
III5, III6

Драгана
Цветковић
III6

Четврти разред
Основи
Методологија научног истраживања
геополитике
Срђан
Оливера
Ивана
Маја Здравковић
Веселиновић Тодоровић Живковић
IV7
IV5
IV7, IV8
IV6

Уметност и дизајн

Савремене технологије

Јелена Цветковић
IV4, IV8

Марија Живковић
IV6
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Здравље и
спорт

2

8

11

2.Рачунарски
смер

19

17

2

12

7

3.Биохемијски
смер

18

3

15

12

6

4.Билингвално
одељење

30

12

18

23

5

/

2

11

19

✓

✓

5.Природно математички

35

17

18

26

5

3

1

17

18

✓

✓

6.Природно математички

33

18

15

35

/

/

/

16

17

✓

✓

7.Друштвено –
језички

31

8

23

28

/

/

/

20

11

✓

✓

8.Друштвено –
језички

29

4

25

18

5

3

3

18

11

✓

✓

УКУПНО:

214

96

118

114

100

Уметност и
дизајн

Језик, медији и
култура

17

Примењене
науке

Верска настава

19

Руски језик

1.Рачунарски
смер

Смер:

Италијански
језик

Ж

Француски
језик

М

Предмет:

Немачки језик

УКУПНО:

Грађанско
васпитање

Први разред

1.Рачунарски
смер

84

Уметност и
дизајн

11

Примењене
науке

8

Здравље и
спорт

2

Језик, медији и
култура

17

Верска настава

19

Смер:

Грађанско
васпитање

Ж

Руски језик

М

Италијански
језик

УКУПНО:

Француски
језик

Предмет:

Немачки језик

Други разред
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2.Рачунарски
смер

20

16

4

16

4

3.Биохемијски
смер

17

8

9

10

7

4.Билингвално
одељење

28

12

16

27

1

/

/

20

8

✓

5.Природно математички

35

20

15

15

9

6

5

16

18

✓

6.Природно математички

35

17

18

35

/

/

/

15

20

✓

7.Друштвено –
језички

29

5

24

18

4

4

3

18

11

✓

✓

8.Друштвено –
језички

31

4

27

31

/

/

/

20

11

✓

✓

УКУПНО:

214

99

115

123

90

✓

✓

✓

2.Рачунарски
смер

18

14

4

7

11

3.Биохемијски
смер

18

13

5

11

7

4.Билингвално
одељење

23

12

11

17

6

5.Природно математички

35

19

16

25

10

19

4

/

/

85

✓

Метод. научног
истраживања

10

Уметност и
дизајн

10

Примењене
науке

2

Савремене
технологије

18

Основи
геополитике

Верска настава

20

Руски језик

1.Рачунарски
смер

Смер:

Италијански
језик

Ж

Француски
језик

М

Предмет:

Немачки језик

УКУПНО:

Грађанско
васпитање

Трећи разред

✓

✓

✓
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6.Природно математички

35

22

13

17

10

3

5

24

11

7.Друштвено
– језички

31

11

20

31

/

/

/

16

15

✓

✓

8.Друштвено
– језички

32

9

23

16

11

3

2

13

19

✓

✓

УКУПНО:

212

106

106

123

89

✓

✓

Уметност и
дизајн

4

14

5

2.Рачунарски
смер

21

16

5

5

16

3.Биохемијски
смер

19

6

13

8

11

4.Билингвално
одељење

29

12

17

24

4

1

/

5

24

✓

✓

5.Природно математички

30

18

12

11

12

4

3

23

7

✓

6.Природно математички

27

17

10

22

5

/

/

4

23

7.Друштвено
– језички

37

9

28

24

/

9

4

21

16

8.Друштвено
– језички

35

13

22

26

9

/

/

21

14

УКУПНО:

217

106

111

101

116

Руски језик

86

Метод. научног
истраживања

Примењене
науке

15

Савремене
технологије

19

Основи
геополитике

Верска настава

1.Рачунарски
смер

Смер:

Италијански
језик

Ж

Француски
језик

М

Предмет:

Немачки језик

УКУПНО:

Грађанско
васпитање

Четврти разред

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

УКУПНО

годишње

годишње

годишње

годишње

годишње

Час одељењског стареш./
заједнице

37+37

37+37

37+37

33+33

144+144

Додатни рад

37

37

37

33

144

Допунски рад

37

37

37

33

144

БРОЈ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА Разред

Број

Први
Други
Трећи
Четврти

Сваког месеца се организује испитни рок за ванредне ученике. Након пријављеног испита из
предмета предметни наставници обављају припремни рад са ванредним ученицима.
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Колектив Гимназије “Бора Станковић“ посебну пажњу посветиће културној и јавној
делатности школе. Кроз рад новинарске, драмске, литерарне, шаховске, ликовне, музичке
секције, али и у сарадњи са друштвеном средином, школа настоји да задовољи све васпитне и
културне потребе ученика.
Укључивањем у све видове ваннаставних активности постиже се развијање и даље
неговање талената, креативност и социјализација младих. Културним програмом школа
обележава важне датуме. Посебна пажња посвећена је припреми Дана школе и прослави
“Светог Саве“.
Школа традиционално има добру сарадњу са Народним позориштем, Домом војске и
општином Медијана. Користи услуге свих организација и давалац је услуга (заједнички
пројекти, семинари, трибине, акције, приредбе, изложбе, наградни темати, спортска
такмичења).
Има добру сарадњу са основним школама и факултетима, у смислу промоције школе,
информисања о даљем школовању и успеху на квалификационим испитима.

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Васпитни рад у школи посебно се планира и реализује кроз:
1. Редовну, додатну и допунскунаставу
2. Секције и ваннаставне активности
3. Одељењске и школске заједнице ученика
4. Културну и јавну делатност школе
Време

септембарјун

септембар

октобар

Садржај
1.Стварање услова и одговарајућих васпитних
ситуација за стицање знања и афирмацију ученичких
способности, као и за социјализацију, тимски рад,
друштвено ангажовање, развијање еколошке свести,
интелектуалне и истраживачке радозналости младих
2.Развијање комплетне личности-интелектуане,
моралне и друштвене. Усвајање друштвено
прихватљивог понашања, толеранције, разумевања и
емпатије у школи
1. Упознавање са кућним редом школе,правима и
обавезама ученика, чувањем школске имовине.
Оцењивање и критеријуми оцењивања
2. Технике успешног учења.
1. Извештај о обављеном истраживању
Распрострањеност болести зависности међу
ученицима.
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Реализовати
Одељењске старешине и
предметни наставници у
оквиру редовне, допунске
и додатне наставе, кроз
сарадњу са широм
друштвеном средином
Сви запослени у школи
личним примером.
Одељењске старешине,
предметни наставници
Педагог
Психолог
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2. Понашање на часу.

1.Даље развијање радних навика и техника учења,
одговорности за лични успех
новембар

Одељењски старешина,
одељењска заједница и
педагог
Одељењски старешина и
педагог

2. Добра и сложна одељењска заједница

Председник одељењске
заједнице и одељењски
старешина

3.Шта је AIDS и како се заштити од ње
Анализа успеха ученика на крају квалификационог
периода и организовање подршке најуспешнијим
ученицима

Психолог
Одељењске старешине,
школска заједница

Радионице у организацији тима за заштиту ученика
од насиља
1. Израда графикона успеха одељења на полугодишту
и похваљивање одељења са најбољим успехом

Психолог, наставник
психологије, педагог
Комисија за праћење
успеха ученика

2. Хуманитарне акције у организацији ученика

Одељењска заједница и
одељењски старешина
Комисија за праћење
изостанака, одељењске
старешине, педагог

децембар

јануар
1. Кашњење на наставу и већи број изостанака као
посебан проблем у редовној настави
фебруар

март

2.Репродуктивно здравље
1. Добра организација времена као један од услова
успеха у школи и ваннаставним активностима

Психолог
Одељењски старешина и
педагог

2. Болести зависности: пушење, алкохолизам, дрога
1.Социјализација ученика у одељењу

Психолог
Одељењска заједница и
одељењски старешина

2. Афирмација школе и ученика кроз такмичења
1. Представљање резултата са такмичења, пројеката,
конкурса, изложби

Предметни наставници
Директор
и задужени предметни
наставник
Одељенска заједница
ученика

април

мај

1. Анализа постигнутог успеха ученика на крају
школске године
јун
2. Анализа реализације програма васпитног рада
школе

Начин праћења: Педагошка документација школе и дневници рада
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ПРОГРАМ РАДА НА УНАПРЕЂЕЊУ И ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА
Садржај активности
1. Формирње комисије која се бави унапређењем
и заштитом здравља ученика са утврђеним
програмом
2. Поремећаји који настају услед неадекватне и
недовољне хигијене и нехигијенског начина
живљења
3. Насатанак, ширење и начин сузбијања
хроничних болести.
Неколико болесних стања карактеристичних за
асвремени начин живљења
4. Епидемиолошки ланац ширења заразних
болести и мере примарне превенције, посебно,
венеричних болести и сиде.
5. Одлике болести зависности и мере примарне
превенције
6. Принцип хигијене рада, физиолошком апсекту
рада и одмора.
7. Физиолошке и психофизиолошке одлике
адолесцентног периода и најчешћим
поремећајима који карактеришу период
8. Дејство психолошких субституција на здравље
и појавним облицима болести зависности и
мерама примарне превенције
9. Праћење здравственог стања ученика и
припрема анализа које указују на специфичност
патологије карактеристичне за одређени узраст,
услове, средину
10. Учествовање у припреми и спровођењу
систематских прегледа ученика коју спроводи
служба здравствене заштите
11. Здравствена служба заједно са наставницима
физичког васпитања организују корективне вежбе
код појаве телесних деформитета

време
реал.
IX

разр.
IV

Облициметоде
редовна
настава

Изврш.зад.
наставно веће

X

I-IV

настава
биологије

проф.биол.

XI

I-IV

лекарпредавање

Дом здр.

XII

I-IV

предавање

Пс.лекар

I

I-IV

предавање

Психолог

II

I-IV

предавање

Психолог

III

I,II

предавање

Психолог

IV

I-IV

предавање

Психолог

поч.
шк. год.

I-IV

Дом здравља
и пс.шкле

По
распореду
Током
године

I-IV

извештји са
систематских
прегледа
Систем
прегл.

I-IV

настава

Дом здравља
и разредни
старешина
проф.физ.

ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА
Циљ друштвено-кориног рада је да непосредним учешћем ученика у одржавању,
побољшању и стварању услова за рад у школи и средини у којој живе доприносе изграђивању
културе рада и одговорности према раду.
Садржај активности
Уређивање и одржавање учионице
те њихово декорисање

Време рада
током целе
године
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Раз.
I-IV

Облици методе
Часови одељенске
заједнице

Извр.задат.
Одељ.з.
проф.
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Рад на одржавању чистоће
слободног школског простора и
просторија школске зграде

IX,IV

I-IV

Током радних
субота

Одељ.з.
проф.физ.в.

Уређују и одржавају зелене
површине и терене за физчко
васпитање
Акције сакупљања секундарних
сировина, хуманитарне акције и
акције солидарности

V

I-IV

Радна субота

Одељ.з.
проф.ф.в

По потреби

I-IV

Час одељ заједн.
радна субота

шк.зај.
и професори

ПРОГРАМ РАДА НА МЕНТАЛНО-ХИГИЈЕНСКОЈ ПРЕВЕНТИВИ
Проблеми раста и развоја у адолесцентном периоду намећу потребу константног
праћења и подршке у циљу превазилажења могућих проблема на релацији адолесцент родитељ, адолесцент - професор, адолесцент - вршњаци. Варијације у психосоцијалнм развоју
намећу потребу константне сарадње психолошке службе са разредним старешинама,
родитељима и свим учесницима васпитно-образовног процеса како би се благовремено
раговало на застоје и проблеме у развоју ученика. У оквиру ментално-хигијенске превенције
психолошка служба планира следеће активности:
1. Формирање досијеа ученика са основним биографским подацима, понашању у школи
интересовањима, мотивацији за учење, посебним обдареностима и евентуалним развојним
проблрмима
2. Праћење и саветодавни рад са ученицима који из неког разлога подбацују у учењу и
дисциплини
3. Саветодавни рад са ученицима који имају личних и дугих породичних проблема.
4. Сарадња са родитељима ради прикупљања података о учненику и његовом поародичном
окружењу, а по потреби и саветодавни рад са родитељима
5. У сарадњи са разредним старешинама осмишљавање садржаја родитељских састанака и
часова разредног старешине:
• Предавање о карактеристикама адолесцентног доба, карактеристике и прогноза за
родитеље и ученике првих разреда
• Предавање о здравим стиловима живота за родитеље и наставни кадар у Гимназији
• Разговори о наркоманији и њеним последицама са ученицима првих разреда и
родитељима
• Предавање о факторима избора занимања и значају правилног професионалног
усмеравања за ученике четвртих разреда
• Кроз програме рада одељенских старешина проткати садржаје који се односе на
хуманизацију односа међу половима и правила лепог понашања, узајамног поштовања
међу друговима, школи као институцији знања, одговорност за очуавање окружења у
коме живимо и радимо, развој сопственог идентитета и ставилног система вредности
• У одељењима са избеглицама, проблемима адаптације појединачним или групним
организовати у сарадњи са разредним старешинама психолошке радионице које треба
да повећају кохезивност групе и омогуће појединцима да се лакше интегришу у
заједницу ученика
6. Индивидуално професионално саветовање
7. Сарадња са специјализованим установама по потреби ради решавања и праћења појединих
случајева тежег поремећаја психо-социјалног развоја
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА
Одвијање
Реализатори
активности
I. Хуманизација односа међу половима - новембар - За ученикеI,II,IIIиIV разреда
1. Сексуалне слободе и равноправност
полова
Часови редовне
2. Емоционална зрелост потребна за ступање
наставе
ППС
у сексуалне односе
психологије и
Лекари - гинеколози
3. Када започети са сексуалним односима
биологије
из Дома здравља
4. Изграђивање хуманих односа међу
часови разредног
Вршњачка едукација
половима
старешине
5. Страх од сексуалног односа
6. Психолошки аспект контроле рађања
II. Алкохолизам и пушење - децембар - За ученике I,II,IIIиIV разреда
По плану за
1. Почетак узимања алкохола и алкохолизам
сузбијање
Лекари Института за
као болест
поремећаја
заштиту здравља
понашања и
2. Почетак узимања цигарета и могућност
Вршњачка едукација
употребе дроге
одвикавања
код ученика
III. Злоупотреба дрога - децембар - За ученикeI,II,III и IV разреда
1. Наркоманија: шта, како, зашто ?
2. Последице наркоманије: органске,
ППС служба
По плану за
психолошке, социјалне
Чланови Удружења за
сузбијање
борбу против болести
3. Шансе за излечење од ефеката
поремећаја
наркоманије
зависности
понашања и
Лекари Института за
4. Превенција наркоманије
употребе дроге
заштиту здравља
5. Дрога и Сида
код ученика
Вршњачка едукација
6. Вештине "Рећи не" социјалном притиску
вршњака
IV. СИДА - новембар - За ученике I,II,III и IV разреда
Садржај рада

Шта је ХИВ инфекција ?
Шта значи бити ХИВ+ ?
Шта је СИДА ?
Који су путеви преношења ХИВ-а ?
Како се ХИВ не може пренети ?
Шта је ризично понашање за здравље ?
Како се може спречити инфекција ХИВом ?
8. Где и коме се треба обратити за савет ?
9. Полне болести

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предавање на
разредном часу
Трибина

Чланови ЈАЗАС-а
Лекари Института за
заштиту здравља
Вршњачки едукатори

V. Стрес у функцији заштите менталног здравља - За ученике II разреда
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Управљање љутњом
Стрес
Начин превазилажења стреса
Живот без страха и панике
Стрес и психолошка прва помоћ
Превенција стреса

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

Часови
психологије и
психолошка
секција

Професор психологије

VI. Спорт-рекреација - За ученик I,II,III и IV разреда
Часови редовне
наставе физичког
Рекреација и унапређење здравља
васпитања и
Професори физичког
Ефекти физичког вежбања на организам
организација
васпитања
Како вежбати – савет
такмичења
Такмичење и сарадња у спорту
(школских и
међушколских)

1.
2.
3.
4.

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ ПОРЕМЕЋАЈА
ПОНАШАЊА И УПОТРЕБЕ ДРОГЕ КОД УЧЕНИКА
Месец
X

XI

XII

II
III

Одвијање
активности

Активности
Анкета о познавању проблема
наркоманије
За ученике I разреда
Наркотици и узроци почетка узимања
наркотичких средстава, личност
наркомана
За ученике I разреда
Сида и ризично понашање
Пушење - проблем пушења и
одвикавања од пушења
За ученике I, II, III и IV разреда
Алкохолизам као породични проблем
За ученике I,II, III и IV разреда

Час одељ.
старешине

Стручна служба
и одељењски старешина

Час одељ.
старешине

Стручна служба
Вршњачки едукатори

Час одељ.
старешине

Стручна служба
чланови ЈАЗАС-а
Вршњачки едукатори

Час одељ.
старешине

Стручњак из Дома здравља
или ТБЦ-Ниш

Час одељ.
старешине

Стручна служба
Вршњачки едукатори
Стручна служба
Вршњачки едукатори
Стручњаци из Хигијенског
завода

IV

Секте и активне супстанце
За ученике I разреда

Час одељ.
старешине

V

Агресивно понашање и малолетничка
деликвенција
За ученике I, II, III и IV разреда

Час одељ.
старешине

Активности на часовима појединих наставних предмета:
Српски језик и књижевност
Израда писмених радова на тему злоупотреба дрога.
Биологија
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Стручњак из МУП-а
Стручна служба
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Утицај ПАС на организам (часови физиологије).
Устав и права грађана
Законске одредбе за злоупотребу дрога.
Хемија
Хемијска својства ПАС са акцентом на штетно дејство на организам.
Ликовна култура
Постављање изложби радова ученика на тему "Алкохолизам и наркоманија".
Физичко образовање
Промовисање здравог стила живота.
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ СА ОДЕЉЕНСКИМ
СТАРЕШИНАМА
Тесна сарадња између психолога и разредних старешина неопходан је услов
остваривања програма рада психолошке службе било са аспекта заштите и унапређења
менталног здравља ученика било ради остварења програма професионалне орјентације или
едукације ученика.
Сарадња психолога и одељењских старешина огледа се:
- у размени неопходних и важних информација о ученицима и њиховим
родитељима/старатељима (породичне прилике, здравствени статус ученика, претходни
ток школовања, интересовања ученика и сагледавање посебних способности) ради
праћења и пружања правовремене помоћи и подршке.
- у оснаживању ученика да се обрате педагошко-психолошкој служби када имају проблем
- у посредовању приликом решавања сукоба између ученика и ученика и наставника
- заједничком осмишљавању часа одељењског старешине (обрада различитих тема
карактеристичних за адолесцентни период, превентивни рад)
- у укључивању психолога у рад са одељењем, када за тим постоји потреба (рад на
подстицању заједништва, толеранције и солидарности, интервентне активности када се
јави насиље или други облици непожељног понашања)
- у достављању материјала значајних за ментално здравље ученика и правила понашања
у школи и на настави
- у праћењу понашања ученика (код којих је евидентиран проблем или одступање од
уобичајеног понашања)
- у пружању подршке ученицима са различитим тешкоћама, уључивање у саветодавни
рад.
- у пружању помоћи ученицима у акцидентним кризама.
Током ове школске године психолошка служба ће настојати да у постојећим условима
рада максимално реализује постојећи програм, мада је реално очекивати да ће се сходно
потребама школе наметнути и другачији садржаји у сарадњи између психолога и разредних
старешина.
Начин праћења: Извештај психолошке службе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
СЕПТЕМБАР
1-Израда годишњег и оперативног плана рада, израда Извештаја о реализацији ГПР-а за
прошлу шк. годину, планирање посете часовима у сарадњи са педагогом
2-Укључивање у рад стручних органа школе
3-Консултативни рад са директором и педагогом око организације рада псхолошко-педагошке
службе
4-Испитивање основних анамнестичких података о ученицима првог разреда и израда
социјалне карте
5-Појачан васпитни рад са ученицима који имају проблеме у понашању
6- Упознавање нових колега са организацијом рада школе
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7- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама
8- Превентивни рад
9- Сарадња са одељењским старешинама, директором и помоћницама директора
10-Саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у прилагођавању на нову средину
11- Рад у Тиму за кризне ситуације (Кризни штаб школе)
12-Стручно усавршавање
ОКТОБАР
1-Идентификација ученика са тешкоћама у учењу, праћењу наставе, поремећајима
понашања,проблемима у развоју/анкетирање и евиденција за даљи рад
2-Евидентирање и упознавање са ученицима који су ове школске године уписали други, трећи
или четврти разред, а дошли су из других школа. Праћење адаптације ученика првог разреда.
3-Саветодавно -консултативни рад са ученицима, родитељима
4-Сарадња са разредним старешинама, предметним наставницима ученика првог разреда,
упознавање са евентуалним потешкоћама или надареностима појединих ученика
5- Сарадња са директором, помоћницама директора и педагогом око организације рада школе
и решавања текућих послова.
6-Учешће у раду стручних органа школе
7-Посета часовима, консултативни рад са предметним наставницима. Праћење гугл учионица
8-Рад у тимовима (безбедност, инклузија, ваннаставне активности)
9-Превентивни рад, сарадња са институцијама
10- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама
11-Стручно усавршавање
НОВЕМБАР
1-Саветодавни рад са ученицима, њиховим родитељима, разредним старешинама, нарочито у
периоду првог класификационог периода
2-Припрема предавања, радионица, сарадња са Ученичким парламентом
3-Сарадња са Психолошким саветовалиштем за студенте приликом спровођења тестирања за
професионалну оријентацију ученика четвртог разреда
4-Саветодавни рад са наставницима,
5-Сарадња са директором и педагогом - обилазак часова, консултације о проблемима учења,
адаптације.
6-Сарадња са директором око планирања и реализације ваннаставних активности у школи
7-Учешће у раду стручних органа школе
8-Обављање текућих послова
9- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама
10-Рад у Тимовима
11- Стручно усавршавање
ДЕЦЕМБАР
1-Помоћ директору и помоћницама директора у организацији рада школе
2-Рад у стручним органима школе
3-Откривање узрока неуспеха ученика у васпитно-образовном раду и њихово редуковање
4-Саветодавни рад са ученицима и коришћење ефикаснијих метода учења, савладавање
развојних проблема, учење социјалних вештина, ненасилна комуникација и др.
5-Саветодавни рад са родитељима/како успоставити бољу комуникацију са адолесцентом,
како бити ефикаснији у њиховом васпитању и превентивни рад (припрема материјала за
родитеље).
6-Унапређивање организације васпитно-образовног рада у школи, посета часова.
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7-Рад у Тимовима.
8-Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
9-Стручно усавршавање
ЈАНУАР
1-Анализа успеха ученика на крају првог полугођа
2-Учешће у раду стручних органа школе и тимовима
3-Обављање текућих послова
5-Израда планова рада психолошке службе и вођење евиденције/ дневник рада психолога, рад
са ученицима, родитељима, евиденција рада у комисијама, евиденција истраживачког рада,
превентивних активности, радионица и др, сарадња са директором.
6- Рад у Тимовима
7-Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
ФЕБРУАР
1-Саветодавни рад са ученицима, родитељима, нарочито оних који показују потешкоће у
учењу, понашању, комуникацији, решавању конфликата, имају здравствене проблеме и сл.
2-Израда плана подршке за ученике који су неоцењени или имају више од 1 јединице на
полугодишту у сарадњи са педагогом.
3-Учешће у раду стручних органа школе и тимовима
3-Саветодавни рад са ученицима у циљу избора будућег позива-професионална оријентација
4- Помоћ директору, помоћницама директора у организацији рада школе
5- Рад у Тимовима
6- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
7- Стручно усавршавање
МАРТ
1-Указивање саветодавне помоћи наставницима /у васпитно-образовном раду, нарочито са
ученицима који имају проблеме, затим у раду одељењских заједница, сарадњи са родитељима
и др.
2-Индивидуални саветодавни рад са ученицима и родитељима
3-Вођење документације и евиденције/дневник рада, рад са ученицима, родитељима,
превентивне активности.
4-Обављање текућих послова
5-Помоћ у организацији дана школе /реаализација "Бориних дана", сарадња са директором
6-Посета гугл учионица и огледних часова
7- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
8-Стручно усавршавање
АПРИЛ
1-Анализа постигнућа ученика на крају трећег класификационог периода
2-Консултативни рад са наставницима и директором школе
3-Праћење одвијања васпитно -образовног процеса и рад на његовом унапређењу, саветодавни
рад са ученицима и родитељима
4-Праћење тока израде матурских радова
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5-Учешће у раду стручних органа школе, радним телима и комисијама чији сам члан или
координатор
6-Стручно усавршавање
7-Учествовање у промоцији школе
8- Рад у Тимовима
9- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
МАЈ
1-Саветодавни рад са родитељима и ученицима који показују неефикасност по било којем
питању
2-Консултације са разредним старешинама, професорима, одељењским већима у складу са
актуелним проблемима
3-Сарадња са институцијама које су од значаја за рад психолошке службе /Републичко
тржиште рада, Центар за социјални рад, Завод за ментално здравље и др.
4-Праћење тока израде матурских радова
5-Рад у стручним органима школе и стручним комисијама, радним групама као и вођење
евиденције
6-Рад у тиму за самовредновање, помоћ при реализацији пријемних испита за специјализована
одељења.
7- Праћење епидемиолошке ситуације и сарадња са надлежним институцијама, спровођење
превентивних активности
ЈУН
1-Анализа успеха ученика на крају школске године/прикупљање извештаја од разредних
старешина и предметних наставника
2-Анализа посећених часова
3-Учешће у раду стручних органа школе и консултативни рад са директором
3-Саветодавни рад са ученицима и родитељима
4-Учешће у спровођењу матурског испита из психологије
5-Писање извештаја о раду психолога, као и Извештаја о раду тимова у којима сам
координатор
6-Прикупљање Извештаја који су саставни део Извештаја о раду школе
6-Обављање осталих организационих послова на крају школске године
Време
реализације

Носиоци активности

Начин праћења
Евиденција остварености
Задужено лице
Временски период

Планирање,
програмирање,
организовање и
праћење образовноваспитног
I и II
рада(сарадња са
полугодиште
директором и другим
учесницима у
образовно васпитном
раду)

Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници, чланови
тимова ангажовани на
конкретним
активностима

Извештаји о раду тимова и
стручног сарадника, дневник
рада психолога, психолошка
документација

Aктивности
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Учешће у
реализацији садржаја
наставног плана и
програма

Педагог, психолог,
I и II
директор, предметни
полугодиште наставници, одељењске
старешине

Рад са ученицима

Педагог, психолог,
I и II
директор, предметни
полугодиште наставници, одељењске
старешине

Сарадња и
саветодавни рад са
родитељима ученика

Аналитичко
истраживачки рад

Остали послови

Педагог, психолог,
I и II
директор, предметни
полугодиште наставници, одељењске
старешине
Педагог, психолог,
директор, предметни
I и II
наставници, чланови
полугодиште тимова ангажовани на
конкретним
активностима
Педагог, психолог,
директор, предметни
I и II
наставници, чланови
полугодиште тимова ангажовани на
конкретним
активностима

Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
психолога, дневници
образовно-васпитног рада,
евиденција о посећеним
часовима
Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
психолога, дневници
образовно-васпитног рада,
евиденција о раду са
ученицима
Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
психолога, евиденција о раду
са ученицима
Извештаји о раду тимова и
стручног сарадника, дневник
рада психолога,
психолошка документација
Извештаји о раду тимова,
стручних органа школе и
стручног сарадника, дневник
рада психолога, психолошка
документација

Ивана Живковић, психолог

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
Стручни сарадник, школски педагог ради на унапређивању и осавремењивању свих
облика васпитно образовног рада школе.
Учествује у стварању позитивне школске климе и заједно са колегама помаже
родитељима у формирању комплетног младог човека – интелектуално, емоционално и
друштвено.
Мотивише ученике, тражећи знање, али и друге особине у складу са моралним,
функционалним и васпитним задацима школе.
Педагог обавља саветодавно васпитни рад са ученицима, њиховим родитељима, као и
педагошко инструктивни рад са наставницима. Доприноси ширењу и сталном обогаћивању
дидактичко методичких знања наставника, подстиче њихову практичну примену у којој
учествује.
Припрема се свакодневно за свој рад и стручно усавршава.
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Школски педагог обавља следеће послове:
I Планирање, програмирање, организовање и праћење образовноваспитног рада (сарадња са директором и другим учесницима у образовно
васпитном раду):
- Учествује у изради Годишњег програма рада школе
- Учествује у унапређивању опште организације образовно-васпитног рада
- Учествује у праћењу и унапређивању рада школе
- Учествује у унапређивању педагошке документације
II Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма:
1. Сарадња са наставницима
2. Сарадња са одељенским старешинама

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III Рад са ученицима:
Прикупљање података који су значајни за рад педагога са ученицима
Испитивање педагошких чинилаца успеха и напредовања ученика, одељења, група и
разреда, предлагање и предузимање мере за подстицање даљег развоја
Испитивање педагошких чинилаца неуспеха у савладавању програма и учествовање у
реализацији мера за отклањање неуспеха
Испитивање интересовања ученика за наставак образовања, за рад у ваннаставним
активностима и интересовања за изборне програме
Саветодавно-васпитни (индивидуални и групни) рад са ученицима
Индивидуални и групни рад са ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање
рационалних метода учења, за самообразовање и коришћење слободног времена
Учествовање у откривању обдарених и талентованих ученика и у реализацији мера за
њихов најповољнији развој
Учествовање у реализацији програма рада на професионалној оријентацији
Припремање и учествовање у реализацији предавања и трибина из педагогије и
васпитног рада

IV Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика:
1. Прикупљање значајних података о ученицима од родитеља, информисање родитеља о
проблемима њихове деце, педагошки саветодавни рад са родитељима, педагошко
образовање родитеља, реализација програма сарадње сколе са родитељима ученика
V Аналитичко-истраживачки рад:
1. Сачињавање прегледа, извештаја и анализа у вези са радом школе и за потребе стручних
органа школе, Министарства просвете и др.
2. Учествовање у пројектовању, изради инструмената истраживања, прикупљању података
и њиховој обради, изради извештаја и др.
3. Учествовање у извођењу огледа уколико га школа организује

1.
2.
3.
4.
5.

VI Остали послови:
Учествовање у раду седница Наставничког и Одељењских већа
Сарадња са стручним институцијама
Припрема за рад
Стручно усавршавање
Вођење документације о свом раду које обухвата годишњи и месечни план и програм
рада, дневник рада и досијеа о раду са ученицима
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Месечни планови рада педагога налазе се код директора школе. Све планиране и одржане
активности на дневном нивоу налазе се у дневнику рада педагога који се свакодневно
попуњава.

102

Гимназија „Бора Станковић“

Aктивности

Планирање,
програмирање,
организовање и праћење
образовно-васпитног
рада(сарадња са
директором и другим
учесницима у образовно
васпитном раду)

Учешће у реализацији
садржаја наставног плана
и програма

Рад са ученицима

Сарадња и саветодавни
рад са родитељима
ученика

Аналитичко
истраживачки рад

Остали послови
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Начин праћења
Евиденција остварености
Задужено лице
Временски период

Време
реализације

Носиоци
активности

I и II
полугодиште

Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници, чланови
тимова ангажовани
на конкретним
активностима

I и II
полугодиште

Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници,
одељењске
старешине

Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
педагога, дневници
образовно-васпитног рада,
евиденција о посећеним
часовима

I и II
полугодиште

Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници,
одељењске
старешине

Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
педагога, дневници
образовно-васпитног рада,
евиденција о раду са
ученицима

I и II
полугодиште

I и II
полугодиште

I и II
полугодиште

Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници,
одељењске
старешине
Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници, чланови
тимова ангажовани
на конкретним
активностима
Педагог, психолог,
директор, предметни
наставници, чланови
тимова ангажовани на
конкретним
активностима
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Извештаји о раду тимова и
стручног сарадника,
дневник рада педагога,
педагошка документација

Извештај о раду стручног
сарадника, дневник рада
педагога, евиденција о
раду са ученицима
Извештаји о раду тимова и
стручног сарадника,
дневник рада педагога,
педагошка документација
Извештаји о раду тимова,
стручних органа школе и
стручног сарадника,
дневник рада педагога,
педагошка документација
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ПОДРШКА ПРОЦЕСУ УЧЕЊА

Индивидуализација и бављење комплетним учеником отвара нам могућност да на
квалитетнији начин сагледамо све емотивне, образовне и друштвене потребе младих и на тај
начин помогнемо да искажу сав свој потенцијал, а то постижемо бољом организацијом
додатне и допунске наставе, секцијама и свим ваннаставним активностима које школа
организује.
Стимулативно окружење у којем наши ученици развијају знања и вештине које могу
искористити у реалном животу је заједнички циљ свих учесника у образовно васпитном
процесу.
Савремене наставне методе укључују младе активно у наставни процес и подразумевају
другачији, мање ауторитативан однос између наставника и ученика. Активно учење и учење у
сарадњи, стимулишу дуготрајно памћење и успешну примену наученог у пракси.
Иновацијама у настави (стручна усавршавања и примена у настави) и новим техникама
учења и усвајања знања (посебна предавања педагога у току године) развијамо радне навике
и личним примером указујемо на важност перманентног стицања знања, појачавамо
мотивацију код ученика и утичемо на њихово самопоуздање.
Код младих се цени радозналост, критичко мишљење, креативност и нови начини
виђења и решавања проблема. Њихови предлози, сугестије и идеје су нам веома драгоцене у
раду, а повратне информације дају нам смернице за даље планираље рада, из стално
ослушкивање потреба ученика.
Својим радом и залагањем дајемо мали допринос образовању у нашој земљи, а
резултати наших ученика нас мотивишу да сваке године будемо још бољи.
ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКА АНАЛИЗА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА
Сваке школске године организују се редовне-планиране посете часовима које укључују
и додатну, допунску наставу и ваннаставне активности, у зависности од задужења наставника
и манифестације значајне за школу.
Посебно се планирају посете угледним и огледним часовима који од прошле школске
године улазе у стручно усавршавање наставника у школи и саставни су део индивидуалног
плана стручног усавршавања наставника.
Посебна пажња ове школске године биће посвећена колегама приправницима, новим
члановима колектива и предметним наставницима који предају у билингвалном одељењу.
После сваког часа следи дискусија и анализа посећеног часа, а евиденција се налази код
педагога школе.
ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Гимназија “Бора Станковић“ има квалитетну сарадњу са родитељима ученика на свим
нивоима. Они су најважнији сарадници одељењских старешина, предметних наставника и
стручне службе у образовно-васпитном процесу. Распоред са терминима за консултације са
предметним наставницима израђује се сваког септембра и стоји на огласној табли за ученике
и родитеље испред наставничке канцеларије, као и на огласној табли за наставнике, у
наставничкој канцеларији. Директору школе и стручним сарадницима родитељи се могу
обратити сваког радног дана.
Основни задатак је постизање квалитетније сарадње са родитељима и старатељима ученика и
помоћ у разумевању образовних и васпитних циљева и задатака савремене школе. На овај
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начин обезбеђује се јединствено васпитно и образовно деловање породице и школе које
омогућава формирање комплетног младог човека- интелектуално, морално и друштвено, као
и оспособљавање за самосталан живот и рад.
ПЕРИОД
НАЧИН ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

Свакодневни, индивидуални,
непосредни рад са
родитељима, на иницијативу
родитеља, одељењских
старешина, наставника и
стручних сарадника

Школа као
иницијатор
сарадње:
одељењске
старешине,
предметни
наставници,
директор,
стручна
служба

Благовремено ажурирање
огласне табле за радитељераспоред пријема родитеља,
распоред додатне, допунске
наставе и ваннаставних
активности, распоред
писмених задатака и
контролних вежби
Информисање родитеља о
раду школе у складу са
договореним правилима
сарадње- Огласна табла за
родитеље,Савет родитеља,
родитељски састанци
Укључивање родитеља у рад
школе, према њиховим
занимањима,
интересовањима и
могућностима-родитељ као
предавач или посетилац,
сарадња у хуманитарним
акцијама, спорске утакмице
родитеља, ученика и
наставника, присуство
родитеља на прославама и
школским представама
Укључивање родитеља у
израду едукативних садржаја
у виду презентација за
ученике, а према
професионалном занимању
родитеља

Током целе
школске године

Педагог,
наставник
задужен за
ажурирање
распореда

Током целе
школске године

Педагог,
психолог,
одељењске
старешине,
директор

Током целе
школске године

Школа као
иницијатор
сарадње:
Манојловић
Јасмина,
директор

Школа као
иницијатор
сарадње:
психолог,
педагог,
одељењске
старешине,
директор
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Есдневник, педагошке
свеске наставника,
васпитне свеске
одељењских старешина,
дневници рада
стручних сарадника,
евиденција о раду са
ученицима стручних
сарадника
Огласна табла школе,
евиденција задужења
наставника са
конкретним задацима
везаним за израду
распореда, дневници
рада стручних
сарадника
Евиденција састанака
Савета родитеља,
Есдневник, извештај
тима за сарадњу са
родитељима у оквиру
ШРП-а

Увек када се
таква
могућност јави

Евиденција
ваннаставних
активности, евиденција
рада школских тимова,
извештај тима за
сарадњу са родитељима
у оквиру ШРП-а

Увек када се
таква
могућност јави

Конкретне
презентације, дневници
рада стручних
сарадника,извештај
тима за сарадњу са
родитељима у оквиру
ШРП-а

Гимназија „Бора Станковић“
Сарадња са родитељима по
питањима безбедности
ученика као и њихова помоћ
и активно учешће у
решавању истих
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Психолог,
директор
школе

Током целе
школске године

Евиденција рада тима
за заштиту ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања

Индивидуална, непосредна сарадња родитеља, наставника, психолога и педагога
односи се на добијање благовремених информација и савета о ученицима, њиховом
здравственом стању, понашању у школи, успеху и психо-физичком развоју.
Сарадња са родитељима преко родитељских састанака посебно се планира да би се
успешно сагледали и благовремено решили евентуални проблеми одељења из области
организације и извођења наставе, предузеле адекватне мере и заједничке акције. На
родитељским састанцима излагаће се теме од општег интереса за образовање и васпитање
младих, као и теме од интереса конкретног одељења. Заједнички се анализира успех и
дисциплина ученика. На крају сваког родитељског састанка, одељенски старешина, након
дискусије изводи са родитељима закључак.
Распоред за пријем родитеља свих предметних наставника омогућује ефикасну
свакодневну сарадњу, консултације и размену мишљења са родитељима, директором и
стручном службом. Распоред се налази на огласној табли за ученике, родитеље и у
наставничкој канцеларији.

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ – КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И
САВЕТОВАЊЕ
Стручна служба Гимназије “Бора Станковић“ ради индивидуални и групни саветодавни
рад са ученицима везан за каријерно вођење ученика, током целе школске године. На свим
планираним активностима имамо квалитетну сарадњу са факултетима и основним школама,
Националном службом за запошљавање, НВО, и другим релевантним институцијама. Школа
учествује на сајмовима образовања, организује “Отворена врата“ и радионице у сарадњи са
другим организацијама.
Каријерно вођење у школи усмерено је пре свега на оспособљавање ученика за
самостално истраживање свих доступних извора информација приликом одабира будућег
занимања.
Бр.

Активност

Упознавање, праћење и
подстицање индивидуалних
1. карактеристика ученика,
значајних за усмеравање њиховог
професионалног развоја

Облици и методе и
рада са ученицима
Време реализације
Индивидуални и
групни рад са
ученицима.
Предавања, радионице,
разговори.
Током школске године.
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Реализатори
предвиђених
активности
Стручни
сарадници,одељењске
старешине, наставници
ГВ IV разреда

Гимназија „Бора Станковић“
Информисање ученика о свету
рада и занимања, оспособљавање
за самостално прикупљање
2.
информација које се односе на
одабир адекватног факултета
Посета сајмовима образовања

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Индивидуални и
групни рад са
ученицима.
Предавања, радионице,
разговори, посете.
Током школске године.

Стручна служба,
наставници ГВ IV
разреда, НВО,НСЗ,
представници
факултета

Стручна служба,
наставници ГВ IV
разреда, НВО,
Формирање правилних ставова
одељењске старешине,
према раду
представници
релевантних
институција
Стручна
Оспособљавање ученика за
Индивидуални и
служба,наставници ГВ
планирање професионалног
групни рад са
IV разреда,
развоја и доношење реалних и
ученицима.
НВО,одељењске
зрелих одлука у вези са избором
Предавања и
старешине,
занимања и правцима стручног
радионице
представници
оспособљавања.
Током школске године. релевантних
институција
Кратке презентације
Презентација факултета
информативног
Представници
матурантима по одељењима и/или карактера
факултета, стручна
у Свечаној сали школе
Друго полугодиште
служба
школске године
Учествовање школе на сајму
Стручна служба,
Друго полугодиште
образовања завршних разреда
предметни наставници,
школске године
основне школе
ученици
Посете, разговори,
Презентација гимназије по
Стручна служба,
презентација смерова
основним школама.
предметни наставници,
Друго полугодиште
“Отворена врата“ школе
ученици
школске године
Израда презентације гимназије, за
Педагог, председници
ученике основних школа у Power Децембар месец
актива, Мирјана
Point програму или PDF формату
Младеновић
Индивидуални и
групни рад са
ученицима.
Предавања, радионице,
разговори.
Током школске године.

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Планирање активности
(израда плана рада библиотеке, израда плана рада
библиотечке секције)
Непосредан рад у библиотеци

септембар
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(реализација стручних послова, каталошка обрада, вођење
дневне статистике)
Библиотечко – информациона делатност
Васпитно – образовна делатност
(упознавање ученика са правилима коришћења књижног
фонда, обилазак Народне библиотеке са ученицима итд.)
Сарадња са стручним активима
(договор о коришћењу библиотечког простора,
информисање о новој библиотечкој грађи)
Културна и јавна делатност
(посете сајмовима књига, сарадња са другим школским
библиотекама, са Народном и Универзитетском
библиотеком, посете издавачким кућама итд.)
Стручно усавршавање
(учешће у раду Актива школских библиотекара, Друштва
школских библиотекара Србије, посета стручним
семинарима)
Остали послови

септембар - јун
септембар - јун
септембар - јун
септембар - јун

септембар - јун

септембар - јун

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА И АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
1. Формирање Тима за инклузију у августу: Ивана Живковић – психолог и координатор, Маја
Здравковић - прифесор психологије, Милић Јелена - професор хемије, Ирена Делчев
Веселиновић– педагог.
2 .Израда опреативног плана активности Тима за ИО за ову школску годину,
3. Евидентирање ученика првог разреда који су у основној школи имали запажене резултате
на републичким и међународним такмичењима или показали посебне способности за неку
област, ради праћења даљег напредовања или израде ИОП-3.
4. У октобру месецу – организација састанка Тима и разредних старешина првог разреда код
којих су, након редовног анкетирања и израде личних картона, регистрована деца са сметњама
у развоју и потребама за посебном подршком. Предлагање Тима за израду ИОП-а 1, ИОП-а 2
или ИОП-а 3 зависно од потреба ученика.
5. Пружање додатне подршке ученицима који показују потешкоће у учењу или социјализацији.
5. Обавештавање Школског одбора о Оперативном плану и програму Тима за ИО.
6. Успостављање сарадње са Регионалним центром за таленте Ниш и упућивање ученика са
посебним интересовањем за различите области и предмете, на рад у Центру, у циљу
унапређења сопствених знања и вештина.
7. Организовање стручног усавршавања из области ИО за чланове Тима за ИО током школске
године по каталогу за акредитоване семинаре - каталошки број 262
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8. Успостављање сталне и континуиране сарадње са екстерним институцијама које су од
значаја за реализацију плана и програма рада Тима и у складу са потребама деце
(Интерресорна комисија, Министарство просвете - Тим задузен за инклузију, КЗМЗ,
Регионални центар за таленте Ниш, Дом здравља, Центар за социјални рад идр.).
АКЦИОНИ ПЛАН РАДА СА НАДАРЕНОМ ДЕЦОМ
Праћење постигнућа ученика свих одељења првог разреда ради откривања деце са
изузетним способностима која постижу резултате изнад нивоа општих и посебних стандарда
/за област једног предмета или за цео, за групу наставних предмета или све предмете, као и за
ваннаставне активности.
На основу процена предметних наставника /у току првих пар месеци/, стручног
сарадника или родитеља /који подноси доказе о ванредним постигнућима/, СТИО може да
поднесе предлог за утвђивање права на ИОП/3 одређених ученика.
Школа обавештава родитеља/старатеља/ писменим путем о предлогу за утврђивање
права на ИОП-3.
Стручни Тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању предлога,
директору школе предлаже чланове Тима / подтим/ за пружање додатне подршке. Тим чине
разредни старешина, предметни наставник, стручни сарадник, родитељ, по потреби и екстерни
стручњаци ван школе.
Директор после добијене писмене сагласности родитеља формира Тим за пружање
додатне подршке ученику.
Подтим за додатну подршку израђује ИОП /образац 3/, а затим га доставља педагошком
колегијуму на усвајање,након чега иде његова примена у раду са надареним учеником.
Завршни испит, односно матуру ученик полаже у складу са прописом о програму
завршног испита, односно матуре.
ПЛАН ПОДРШКЕ ДЕЦИ/УЧЕНИЦИМА ИЗБЕГЛИЦАМА И
МИГРАНТИМА/ТРАЖИОЦИМА АЗИЛА
Подршка укључивању деце/ученика избеглица и миграната/тражилаца азила у редовни
систем образовања и васпитања у РС, у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу, оствариваће се
у складу са Стручним упутством за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем
образовања и васпитања, којим је ближе уређена процедура уписа и мере подршке како на
нивоу школе тако и кроз план подршке ученику мигранту/тражиоцу азила.
По евентуалном упису ученика избеглице/мигранта/тражилаца азила, актив српског
језика ће организовати допунску наставу из српског језика у циљу подршке. Ученик ће бити
укључен у ваннаставне актиивности које се реализују у школи и ван школе, стручни сарадници
ће пружати подршку из свог домена. Одељењски старешина ће по пријему ученика
организовати вршњачки тим који ће бити задужен за подршку око савладавања домаћих и
школских задатака. Предметни наставници ће пратити напредовање у савладавању школског
градива.
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ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У ШКОЛИ

На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама, Приручника за примену посебног
протокола за заштиту деце и ученика, члана 103 Закона о основама система образовања и
васпитања («Сл. гласник РС» бр. 72/2009) и Протокола поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање (''Сл. гласник РС'', бр. 46/2019 и 104/2020), Правилника
о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања
угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", бр. 65/2018), Гимназија „Бора
Станковић“ у Нишу на састанку Тима за заштиту од дискриминације, злостављања и
занемаривања, одржаном 1.9.2022. године доноси: ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И
УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА У ШКОЛИ којим прецизира улоге и одговорности свих субјеката
укључених у живот и рад школе.
На основу Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установана школа је формирала:
Тим за заштиту ученика од насиља:
• Ненад Стефановић, директор школе
• Слађана Миленковић, секретар школе
• Ивана Живковић, психолог и координатор Тима
• Ирена Делчев Веселиновић, педагог
• Маја Здравковић, наставник психологије
• Дарко Крстић, вероучитељ
• Ненад Тотић, наставник математике
• Немања Станковић, наставник физичког и здравственог васпитања
• Илија Лазаревић, школски полицајац
• Горан Вучковић, родитељ
• Дуња Миљковић, ученица 4/7
• Јана Јовановић, ученица 4/8
Задаци Тима за заштиту:
1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за
унапређивање на основу анализе стања;
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени
ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља,
злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће
предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручна тела и орган управљања.
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Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и тровине људима који је саставни део Годишњег плана рада
школе.
Програмом заштите ученика дефинисане су превентивне активности, као и кораци и
процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође, дефинисано је шта се сматра
насиљем, као и које све врсте и облике обухвата.
ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ, ЗАНЕМАРИВАЊЕ,
ДИСКРИМИНАЦИЈА И ТРГОВИНА ЉУГИМА И ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА
НАСИЉА
Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која:
• развија и негује културу понашања
• не толерише насиље и не ћути о њему
• развија одговорност свих
• обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу
Насиље и злостављање се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално
угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика, или запосленог.
Форме у којима се јавља насиље су следеће:
Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног
повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање,
шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање
врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.
Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног или
трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика. Односи се и
на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав
емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и
злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање,
вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање,
неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања
ученика, као и други облици непријатељског понашања, искључивање из групе и
дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на следеће облике понашања:
одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности
и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну
активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла (не прихватају је,
нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе друге особе.
Сексуалним насиљем сматра се: сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање,
етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски
позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним
активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.)
или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); коришћење
децe/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
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Развој савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем
информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском поштом,
СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а
што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за
безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на
појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или
појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у
противном, може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и
друштвени развој.
Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове
за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и
безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или
пружаоца неге, што изазива, или може, са великом вероватноћом, нарушити здравље детета
или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте
у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то
изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе.
Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове
активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као
и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика.
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и учествовање
у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, економских, верских,
политичких и других циљева.
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, путем
претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, обмане,
злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца или користи да
би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу експлоатације.
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је другог
лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу угрожавање
физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног развоја детета и
ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на образовање и слободу избора.
Под дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева се понашање
којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави
разлика или неједнако поступа.
РАЗВРСТАВАЊЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА,
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање
уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када
су актери деца, односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик - запослени).
Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се
разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима.
Први ниво:

112

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, штипање,
гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, уништавање ствари.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање,
вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање,
"прозивање".
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање,
искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу различитости,
ширење гласина.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном поруком:
добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, сексуално
недвосмислена гестикулација.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање узнемиравајућих
порука СМС-ом, ММС-ом.
Други ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, цепање
одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, измицање столице,
чупање за уши и косу.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно
кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање пажње
од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, искоришћавање.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, показивање
порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито:
оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања,
снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена,
дистрибуирање снимака и слика.
Трећи ниво:
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање,
проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским
температурама, напад оружјем.
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз
озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на
коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у деструктивне
групе и организације.
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, малтретирање
групе према појединцу или групи, организовање затворених група (кланова) које има за
последицу повређивање других.
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и
одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на сексуални
чин, силовање, инцест.
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито:
снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија.
Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на насиље,
злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде обавеза ученика:
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- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан;
- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан.
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и као
повреда забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, интензитет,
учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују тим за заштиту и директор.
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од
дискриминаторног понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа
дискриминације, тако што се уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три
нивоа дискриминаторног понашања, у зависности од:
1) узраста учесника у образовању;
2) интензитета, трајања и учесталости дискриминаторног понашања;
3) облика и начина дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање;
4) последица дискриминаторног понашања.
Трговина људима представља најгрубље кршење људских права и једно је од најтежих
кривичних дела. Установе образовања и васпитања имају улогу у процесу прелиминарне
идентификације жртава трговине људима. Прелиминарна идентификација се односи на
процену постојања ризика да је ученик жртва трговине, али не подразумева верификацију да
је ученик жртва трговине људима.
Индикатори се у зависности од интензитета рангирају на индикаторе слабог, умереног и јаког
интензитета.
1. слаби индикатори су општи, указују на постојање одређених потешкоћа, проблема у
понашању ученика, а који не морају нужно да указују на трговину људима.
2. умерени индикатори у већој мери указују на трговину људима
3. јаки индикатори у највећој мери указују на трговину људима.
Индикатори су груписани у следеће области:
- Понашање ученика
- Комуникација ученика и однос са другима
- Физички изглед ученика и начин облачења
- Здравље ученика
- Породица и услови живота
У случају да постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у било који облик трговине
људима, директор обавештава службу надлежну за идентификацију и подршку жртава
трговине људима, односно Центар за заштиту трговине људима, надлежни Центар за
социјални рад и полицију.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на:
- право на живот, опстанак и развој
- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података
- спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом
- активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем
могућности да искажу своје мишљење.
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота
ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.
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Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:
• Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања
• Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно
окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и
родитеља
• Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља
и злостављања
• Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног
особља, ученика, родитеља, локалне заједнице – за уочавање, препознавање и решавање
проблема насиља
• Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце
који указују на потенцијално насилно понашање и дискриминаторно понашање
• Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
• Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду
• Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у
школском животу о томе
• Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања
опасности врше пријављивање насиља
• Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију,
самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина
• Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних
разговора
• Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу
проблема насиља у школи
Специфични циљеви у интервенцији:
• Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља и дискриминације
• Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности
спровођења Програма заштите
• Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака
• Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља
ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве
насиља у школи, из угла улога и одговорности. Процедуре у интервенцији су различите с
обзиром на три ситуације – да ли се насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи
или од стране одраслог ван школе.
Кораци у интервенцији су следећи:
1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања.
2. Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника
3. Обавештавање родитеља
4.. Консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом,
директором, дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво
ризика и прави план заштите, водећи рачуна о принципу поверљивости и најбољем интересу
ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе (Центар за
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социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба донети одлуку о начину
реаговања и праћења и одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању.
5. Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања.
6. Праћење ефеката предузетих мера прати установа.

СПОЉАШЊА И УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
Спољашњу заштитну мрежу чине следеће институције:
o Школска управа
o Центар за социјални рад
o МУП
o Дом здравља
o Културни центар
o Локална самоуправа
o Спортски савез
Циљ сарадње : стручна помоћ и сарадња у решавању проблема и задовољавање културних и
спортских потреба ученика.
УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.
Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи:
(ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље догоди)
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
- дежура у складу са распоредом;
- уочава и пријављује случај;
- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку
од стратегија;
- обавештава одељењског старешину о случају;
- евидентира случај у књигу дежурстава
- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља.
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
- учествује у процесу заштите деце;
- разговара са учесницима насиља;
- информише родитеље и сарађује са њима;
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;
- прати ефекте предузетих мера;
- евидентира случај и води документацију;
- по потреби, комуницира са релевантним установама.
ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ
- уочава случајеве насилног понашања;
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- покреће процес заштите детета, реагује одмах;
- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
- по потреби, разговара са родитељима;
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима;
- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;
- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих мера;
- по потреби, сарађује са другим установама;
- евидентира случај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
- дежура по распореду;
- прекида насиље;
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања.
УЧЕНИЦИ, ДЕЦА
- уочавају случајеве насилног понашања;
- траже помоћ одраслих;
- пријављују одељењском старешини
- за теже случајеве консултују чланове школског Тима;
- учествују у мерама заштите.

ПРАЋЕЊЕ, АНАЛИЗА, ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИНИ ПРАЋЕЊА СЛУЧАЈЕВА НАСИЉА
Запослени у школи – одељенски старешина, стручна служба и Тим– у обавези су да воде
евиденцију о појавама насиља у образац за евиденцију о случајевима насиља.
Потребно је пратити:
• понашање детета које је трпело насиље (да ли се повлачи, да ли постаје агресивно, да ли
тражи подршку и на који начин...) и детета које се понашало насилно ( да ли наставља са
нападима, да ли тражи друге жртве, да ли га група одбацује, да ли га група подржава...);
• како реагују пасивни посматрачи (да ли се обраћају старијима за помоћ, да ли сви знају како
да се повежу са унутрашњом заштитном мрежом и ко је њихова особа од поверења, да ли се
препознаје страх, да ли сами предузимају неке акције и сл.);
• шта се дешава у васпитној групи, одељењу (да ли се издвајају нове групе, каква је атмосфера
...);
• колико су родитељи сарадници у активностима на смањивању насиља;
• како функционише Тим и унутрашња заштитина мрежа ( где су слабе тачке и шта се може
боље);
• колико су друге институције (спољна заштитна мрежа) укључене и који су ефекти њиховог
укључивања
Извештавање
Извештавање о појединим случајевима насиља путем саопштења даваће директор школе
водећи рачуна о поверљивости података, заштити приватности стављајући интересе детета
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изнад интереса родитеља, школе, струке и др. Подаци до којих се дође су поверљиви и могу
се ставити на располагање само службеним лицима ангажованим у поступцима заштите деце
од насиља.
Уколико се увиди да се ситуација насиља понавља, усложњава и постаје ризичнија и опаснија,
неопходно је предузети следеће заштитне мере:
• појачати опрез свих запослених и дежурних наставника и ученика
• укључити у рад родитеље и школског полицајца
• наставити са индивидуалним радом - психолог школе
• укључити стручњаке из других установа (из спољашње заштитне мреже)
Све субјекте укључене у решавање проблема треба обавезати на дискрецију и заштиту права
ученика.
ПРОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ/ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
На основу евиденције које воде одељенске старешине и Тим, извршиће се праћење ефеката
преко следећих индикатора:
• броја и нивоа облика насилног понашања
• анализа упитника проведеног међу ученицима о степену безбедности у школи
АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА ће бити видљиви преко ефеката предузетих
превентивних и интервентних активности.
АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА
Примену Програма прати и анализира Тим (ПП –служба) полугодишње преко евиденције о
реализованим активностима које су планиране Програмом
ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРИМЕНИ ПРОГРАМА
Тим полугодишње извештава Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља школе о
реализацији превентивних и интервентних мера.
План превентивних активности Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и трговине људима Гимназије „Бора Станковић“ у Нишу,
за школску 2022/2023. годину из области насиља, злостављања и занемаривања

Активности

Циљ

Временска
динамика

Носиоци

Начин праћења

Састанци Тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављања,
занемаривања трговине
људима:

Процена ситуације у
школи, праћење и
евалуација
превентивних
активности и
реаговање у
ситуацијама насиља

септембарјуни

Тим за
заштиту

Евиденција

Упознавање свих актера у
васпитно- образовном
процесу са члановима Тима
и њиховим задацима

Подизање свести
ученика и одраслих о
важности ове теме и
мотивација за активну
партиципацију

Тим за
заштиту:

Сајт школе, огласна
табла, записници
(Наставничко веће,
родитељски
састанак, Савет
родитеља, Школски
одбор, Ученички
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парламент, час
Одељењског
старешине)

Упознавање свих актера у
васпитно-образовном
процесу са Правилником о
протоколу поступања у
установи у одговору на
насиље, занемаривање и
злостављање
Усклађивање постојећих
подзаконских аката школе
са актуелним релевантним
законима
Обезбеђивање физички
безбедне средине у школи
Израда Акционог плана
превентивних активности
Едукација наставника
(семинар), Дигитална
безбедност,
Онлајн обука са платформе
„Чувам те“
Коришћење наставних
садржаја за превенцију
насиља (писмени задатак,
пројектна настава...)
Договор о начину рада и
израда списка наставника
који желе да се баве овом
темом. Утврђивање
временског оквира.

Унапређивање знања о
корацима поступања у
случају појаве
дискриминације,
насиља, занемаривања
и злостављања

септембар

Тим за
заштиту,
директор

Извештај,
Записници

Релевантан законски
оквир

септембароктобар

секретар
школе

Усклађена
подзаконска акта
школе

Безбедно окружење

прво
тромесечје

директор
школе

Изглед школе и
школског дворишта

Утврђивање
превентивних
активности ради
унапређивања
постојећег стања

Септембар,
2022.

Тим за
заштиту

Акциони план

Унапређивање
капацитета наставника
за превенцију насиља

током
године

Тим за
стручно
усавршавање,
Наташа
Стојковић

Реализовано
предавање, обука

Интерполирати поруку
о превенцији кроз
градиво, тамо где је то
могуће

октобар

Наставници
школе

Садржај часа

Часови одељењске заједице
и грађанског васпитања
(израда паноа, радионице,
пројекција филма...)

Превенција

прво
полугодиште

Одељењске
старешине,
наставници
грађанског
васпитања

Панои у
учионицама,
резултати
радионица и
предавања
Штанд у школи са
промотивним
материјалима о
превенцији насиља

Ваннаставне активности:
Дан језика

Превенција

септембар

Стручно веће
за стране
језике

Сређен кутак у холу
посвећен
превенцији насиља

Ваннаставне активности:
Уређивање огласне табле за
превенцију насиља

Превенција

током
године

Тим за
заштиту,
Ликовна
секција
школе

Ваннаставне активности:
Утакмица Спортом против
насиља

Јачање капацитета
ученика у смислу
оснаживања личности
(подршка ученицима)

Април
Борини дани

Наставници
физичког
васпитања

Фотографије са
утакмице, оснажени
ученици

Ваннаставне активности:
Обележавање Дана
менталног здравља

Информисање и учење
о менталном здрављу

октобар

Психолози:
Маја
Здравковић и

Фотографије са
интерактивног
предавања
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Ваннаставне активности:
Обележавање Дана борбе
против вршњачког насиља

Превенција

Учење о дигиталном
насиљу кроз наставни
садржај предмета
информатике, али и осталих
предмета

Јачање капацитета
ученика у смислу
оснаживања личности
(подршка ученицима)

новембар

Укључивање родитеља
у процес превенције
насиља

током
године

Тим за
заштиту и
родитељи

Фотографије са
активности

Укључивање локалне
заједнице у процес
превенције насиља

током
године

Школски
одбор, Тим за
заштиту

Фотографије са
активности

Анализа ефекта
превентивних мера

септембарјуни

Тим за
заштиту

Евиденција

Сарадња са родитељима
(реализација активности
које родитељи договоре са
школом)
Сарадња са локалном
заједницом (реализација
активности коју предлаже
локална заједница)
Евидентирање, провера и
анализа реализованих
превентивних мера

Последња
среда у
фебруару

Ивана
Живковић
Тим за
заштиту,
Ученички
парламент
Тим за
заштиту:
наставници
информатике
и остали
наставници

Фотографије,
извештај

Материјал о
превенцији
дигиталног насиља
у Гугл учионицама

План превентивних активности Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и трговине људима Гимназије «Бора Станковић» за
школску 2022/2023. годину из области дискриминације
Активности

Циљ

Упознавање свих актера
у школи са појмом
дискриминација

Информисање и
сензибилизација за овај
вид насиља

Радионице на тему
дискриминације на
часовима грађанског
васпитања

Јачање капацитета
ученика

Радионица «Сви
различити, а сви
равноправни»
Ваннаставне
активности:
Обележавање Дечије
недеље
Ваннаставне
активности:
Обележавање Светског
дана особа са
инвалидитетом

Временска
динамика

Носиоци

Начин праћења

септембар

Тим за
заштиту

Слање материјала
члановима
наставничког већа, сајт
школе, предавање на
одељењској заједници

Током
школске
године

Наставници
грађанског
васпитања

Фотографије са
радионице, евиденција
у есдневнику, линкови

Превенција

Фебруар

Информисање о дечијим
правима

Прва
недеља
октобра

Сензибилизација за ову
групу људи

Трећи
децембар
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грађанског
васпитања
и
психологије
Ликовна
секција,
Тим за
заштиту
Ученички
парламент,
стручни
сарадници

Продукти рада ученика

Пано дечијих права

Извештај
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Ваннаставне
активности:
Изложба под називом
«Борба за људска права
кроз историју»

Сензибилизација ученика

Април
Борини
дани

Предавање за ученике о
дискриминацији

Информисање ученика од
стране стручњака

Март

Организовање
хуманитарних акција

Сензибилизација ученика
и наставника

Током
школске
године

Историјска
секција,
Тим за
заштиту
ученика
Тим за
заштиту
ученика
Ученички
парламент

Фотографије, радови
ученика

Фотографије са
предавања
Извештаји

План превентивних активности Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и трговине људима Гимназије «Бора Станковић» за
школску 2022/2023. годину из области трговине људима
Активности
Упознавање свих актера у
школи са Листом
индикатора за
прелиминарну
идентификацију ученика
који су потенцијалне
жртве трговине људима
Упознавање свих актера у
школи са Водичем за
примену ревидираних
индикатора за
прелиминарну
идентификацију ученика
који су потенцијалне
жртве трговине људима

Временска
динамика

Циљ

Информисање и
сензибилизација за овај
вид насиља

септембар

Носиоци

Начин праћења

Тим за
заштиту

Слање материјала
члановима
наставничког већа,
сајт школе,
предавање на
одељењској
заједници

Тим за
заштиту

Слање материјала
члановима
наставничког већа,
сајт школе,
предавање на
одељењској
заједници

Информисање и
сензибилизација за овај
вид насиља

септембар

Форум театар на тему
«Трговина људима»

Јачање капацитета
ученика

Октобар

Израда паноа на тему
«Трговина људима»

Превенција

Новембар

Обележавање светског
дана борбе против
трговине људима

Подизање свести о овом
виду насиља

Јун

Укључивање родитеља у
процес превенције

Током
године

Тим за
заштиту и
родитељи

Фотографије са
активности

Укључивање локалне
заједнице у процес
превенције

Током
године

Школски
одбор, Тим
за заштиту

Фотографије са
активности

Сарадња са родитељима
(реализација активности
које родитељи договоре са
школом)
Сарадња са локалном
заједницом (реализација
активности коју предлаже
локална заједница)
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Центар за
девојке
Ниш
Ликовна
секција
Ученички
парламент,
проф.
социологије

Фотографије са
догађаја
Продукти рада
ученика
Извештај
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План интервентних активности Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања, занемаривања и трговине људима Гимназије «Бора Станковић» за
школску 2022/2023. годину
Активности

Циљ

Носиоци

Временска
динамика

Начин праћења

Примена утврђених
поступака и процедура у
ситуацијама насиља,
дискриминације и
трговине људима

Ефикасно деловање
у случајевима
насиља

Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Септембарјуни

Евиденција Тима и
одељењских
старешина

Ефикасно деловање
у случајевима
насиља
Ефикасно деловање
у случајевима
насиља

Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Ефикасно деловање
у случајевима
насиља

Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Ефикасно деловање
у случајевима
насиља
Ефикасно деловање
у случајевима
насиља

Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Тим за заштиту,
одељењске
старешине
Тим за заштиту,
одељењске
старешине

Подршка ученицима који
трпе насиље
Рад са ученицима који
врше
насиље
Оснаживање ученика
који су посматрачи
насиља да
конструктивно реагују
Саветодавни рад са
родитељима ученика
Прађење ефеката
предузетих мера
Евидентирање случајева
насиља и
дискриминације

Септембарјуни
Септембарјуни
Септембарјуни
Септембарјуни
Септембарјуни
Септембарјуни

Евиденција Тима и
одељењских
старешина
Евиденција Тима и
одељењских
старешина
Евиденција Тима и
одељењских
старешина
Евиденција Тима и
одељењских
старешина
Евиденција Тима и
одељењских
старешина
Евиденција Тима и
одељењских
старешина

ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ
Електронско насиље је повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење штете
које се појављује у облику текстуалних или видео порука, фотографија или позива.
Обухвата узнемиравање, ухођење, вређање, несавестан приступ штетним садржајима, ширење
насилних и увредљивих коментара, снимање окрутних, насилних сцена, слање претећих
порука као и креирање интернетских страница које садрже приче, цртеже, слике и шале на
рачун жртве. Насиље преко интернета укључује подстицање групне мржње, нападе на
приватност „проваљивање“ у туђе адресе електронске поште и слање злобних и неугодних
садржаја другима.
У циљу превенције електронског насиља, Тим планира следеће активности:
− Едукација ученика о Бонтону на интернету, упознавање са појамом и врстама
електронског насиља (часови одељењског старешине, носиоци активности одељењске
старешине и психолог - током октобра и новембра).
− Безбедност деце на интернету – едукативно предавање (часови информатике, носиоци
активноси проф.рачунарства и информатике – током децембра)
− Израда паноа/презентација на тему „Електронског насиља“ (часови грађанског
васпитања, носиоци активности су проф.грађанског васпитања, током првог
полугодишта)
− Обележавање Дана безбедног интернета (носиоци активности су проф.рачунарства и
информатике – други уторак у фебруару)
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− Праћење понашања ученика на друштвеним мрежама (вајбер групе, носиоци
активности родитељи, одељењске старешине и стручни сарадници – током целе
школске године)
− Анкетирање ученика о понашању на друштвеним мрежама (гугл упитник, носиоци
активности одељењске старешине и психолог – јануара)
− Анализа и обрада података добијених након спровођења анкете (фебруар)
− Саветодавни рад са ученицима који се непримерено понашају на друштвеним мрежама
(уживо или електронским путем, носиоци активности одељењске старешине, стручни
сарадници - по потреби током школске године)
− Саветодавни рад са родитељима ученика који се непримерено понашају на друштвеним
мрежама и/или врше насиље над другом децом.
− Евалуација рада кроз евиденцију стручних сарадника и извештаје.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
1.
Сарадња са Општином Медијана
-обилазак општине како би се видело њено функционисање (у склопу предмета Устав и право
грађана)
-награђивање ученика који су освајали прва три места на такмичењима
-учествовање на конкурсима
Носилац активности:
Катарина Лазаревић-Брдар
Сарадња са Скупштином града
-пријем код градоначелника ученика који су освојили неко од прва три
републичким такмичењима
Носилац активности:
директор школе
2.

Сарадња са НКЦ
-присуство гостујућим представама
Носилац активности:
Љиљана Марковић
3.

4.
Сарадња са установама за децу са посебним потребама
Носилац активности:
Ивана Живковић
5.
Хуманитарне акције у организацији самих ученика
Носилац активности:
Владана Петровић
Сарадња са Универзитетом у Нишу
-презентације факултета
-заједнички рад у циљу побољшања додатне наставе
-заједнички пројекти
-стручно усавршавање наставника
Носилац активности:
директор школе
6.

7.
Сарадња са Домом Војске Србије
Носилац активности:
директор школе
8.

Сарадња са Симфонијским оркестром
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Носилац активности:

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Коцић Тања

Сарадња са осталим школама
-такмичења, изложбе, концерти...
Носиоци активности:
Стојановић Сандра, Тања Коцић
9.

Сарадња са Луткарским позориштем
-организовање представа
Носилац активности:
Љиљана Марковић
10.

Сарадња са културно-уметничким друштвима
-коришћење костима и заједнички концерти
Носилац активности:
Љиљана Марковић
11.

12.
Посете институцијама културе
Носилац активности:
Владана Петровић
Сарадња са ТВ станицама
-снимање школских манифестација
-учешће ученика и професора у емисијама
-извештавање о успесима наших ученика
Носиоци активности:
директор школе и Дејан Станковић
13.

14.Посета успешним фирмама у околини
-упознавање ученика са технологијом и начином рада и управаљања истакнутих фирми
Носиоци активности:
директор школе и Ненад Тотић
15.
Сарадња са невладиним организацијама
Носилац активности:
Катарина Лазаревић-Брдар

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ УРЕЂЕЊА ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ
Програм еколошког унапређивања школске средине
Бр.

Активност

Време

Организација

Реализатори

1.

Обликовање живог кутка у холу

недељно током
године и у
време радних
акција

професори
биологије

чланови
биолошке
секције

2.

Гајење биљака за потребе наставе
биологије

"

"

"

3.

Декорација учионица и прозора
ходника украсним биљкама

"

професори
биологије,
одељењске
старешине

одељењске
заједнице

4.

Уређење и одржавање школског
парка

IX,X,III,IV и V

"

одељењске
заједнице;
хигијеничари
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Уређивање отвореног школског
простора (дворишта, игралишта,
стазе)

5.

"

"

"

Програм естетског обликовања школског простора
Бр.

Активност

Време

Организација

1.

Опремање ходника репродукцијама
уметничких дела

X-VI

наставник
ликовне културе

2.

Опремање холова и ходника
ученичким ликовним радовима
(изложбе)

X,I,IV

наставник
ликовне културе

3.

Опремање учионица ученичким и
другим ликовним радовима

X-VI

4.

Промена поставки на паноима у
ходницима школе

IX-VI

5.

Постављање постера,слика , паноа

IX-VI

одељењске
старешине,
наставник
ликовне културе
помоћник
директора,профес
ори
наставно особље
грађанског
васпитања

Реализатори
Школа,
наставник
ликовне културе
наставник
ликовне културе,
одељењске
заједнице
одељењска
заједница,
одељењски
старешине
ученици,
професори
ученици,
професори

ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Вођење послова безбедности и
здравља на раду

ВРЕМЕ
континуирано

Обука нових запослених из
безбедносзи и здрава на раду

једном у години
заснивања радног
односа

обука радника за пружање прве
помоћи

септембара/октобара

на почетку сваког
контрола попуљености средствима
месеца у току школске
за пружање прве помоћи
године
кречење
у току летњег распуста
свакодневно у току
грејне сезоне, припрема
одржавње система грејања
за грејну сезону –
септембра текуће
године
одржавање електроинсталација

свакодневно
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ИЗВРШИОЦИ
Поверено овлашћеној агенцији
са лиценцом
Лице које обавља послове из
области безбедности и
здравља на раду
наставник физичког васпитања
Арнаутовић Тања или стручна
лица дома здравља
наставник физичког васпитања
помоћни радници
домар а по потреби
ангажовање ЈКП „Топлана“
домар школе а по потреби
ангажовање стручних лица
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проширивање примене рачунара
набавка личних заштитиних
средстава за домара, спремаче и
нас. у лабараторији
одржавање хигијене зграде

наставници рачунарства
по потреби

секретар школе

свакодневно

одржавање фискултурне сале

свакодневно

помоћни радници
домар школе и помоћни
радници

ПЛАН МЕДИЈСКОГ ПРЕДСТАВЉАЊА
ГИМНАЗИЈЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ НИШ ЗА 2022/23. ГОДИНУ
Познато је да односи са јавношћу и представљање свих активности школе могу да дају
добру презентацију, као и стварање позитивног имиџа школе у јавности, а то је важан корак
у популаризације школе. Наша школа већ има велики углед као васпитно-образовна
институција, али је сваки напредак у томе драгоцен.
I - Медијско представљање школе путем:
- телевизије: очекујемо промоцију школе од стране директора Ненада Стефановића као
и осталих наставника у школи.
- штампаних медија: рачунамо на сарадњу са овим медијима, јер се треба забележити
сваки успех ученика, а то ученици ове школе увек омогуће.
- интернета и друштвених мрежа(обавештење на wеб страници школе о текућим
дешавањима се редовно ажурира, почев од уписа нове генарације ђака, преко
обележавања Дана Ј.Цвијића, Дан МОЛ-а, Дан борбе против сиде, Дан медија, Дан
људских права, Дан волонтера...)
- штампаног и промо материјала
- трибине, конференције, скупови...(очекује се учешће наших наставника и ученика на
истим)
II - Интерно представљање школе би обухватало:
припреме за школска такмичења, као и одржавање истих
уређење школског дворишта
уређење унутрашњости школе
спортска такмичења
трибину поводом обележавања посебних датума (Цвијићев јубилеј, Дан мол-а, Дан
књижевности, Дан броја π, посебно Дан школе и многе манифестације...)
- такмичење ученика кроз квизове знања
-

ОБУКА МАТУРАНАТА О ОДБРАНИ И ЦИВИЛНОЈ ЗАШТИТИ
Предавања о одбрани и цивилној заштити ће бити реализована за ученике четвртог разреда на
4 часа одељењског старешине.
Предвиђених 11 тема посвећених одбрани и цивилној заштити, а које је припремило
Министарство одбране РС у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја, реализоваће ће се кроз предавања одељењских старешина на следећи начин:

126

Гимназија „Бора Станковић“
1.
2.
3.
4.

час:
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час:
час:
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4.10.2021.
18.10.2021.
1.11.2021.
15.11.2021.
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Тема 1, Тема 2 и Тема 3;
Тема4, Тема 5 и Тема 6;
Тема 7, Тема 8 и Тема 9;
Тема 10 и Тема 11.
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ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

РБ
Опис послова
I ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1.
Анализа и усвајање годишњег извештаја о раду школе
2.
Анализа и остваривања годишњег програма рада школе
3.
Усвајање годишњег програма рада школе
II ОРГАНИЗАЦИОНО - МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
1.
Анализа финансијског стања школе
2.
Усвајање завршног рачуна школе
3.
Усвајање тромесечних обрачуна
4.
Прикупљање средстава за поправак објекта школе
5.
Прикупљање средстава за набавку савремене опреме школе
III САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
1.
Анализа средње са друштвеном средином
2.
Реализација културне и јавне делатности школе
IV АНАЛИЗА И ПЛАНИРАЊЕ
1.
Анализа и усвајање годишњег извештаја о раду школе, усвајање
извештаја о извођењу екскурзија
2.
Анализа и остваривање годишњег програма рада школе, усвајање
правилника установе

Период
IX
IX
IX
XII
II

II

IX-VI
IV
V

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ:
чланови школског одбора, директор, секретар
НАЧИН ПРАЋЕЊА:
-Управа школа
-Записници са састанка Школског одбора (записничар-секретар школе)
ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља школе је саветодавни орган у школи и упућује своје предлоге и
ставове ради унапређивања образовања и васпитања и за осигурање његовог квалитета.
Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Сваки члан Савета родитеља има право на исправну и прецизну информацију о
најзначајнијим догађањима и кретањима у школи, како би и лично утицао на њихов ток.
Начин избора Савета родитеља уређен је Статутом школе, а рад и одлучивање
Пословником.
Утицај Савета родитеља школе на рад школе може бити велики, што се види из
надлежности тог органа утврђених Законом и Статутом.
СЕПТЕМБАР:
-Конституисање Савета родитеља-избор председника
-Усвајање плана рада Савета родитеља
-Извештај о реализацији годишњег програма раада школе за претходну школску годину
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-Програм рада школе за текућу годину са освртом на школски календар
-Екскурзије, излети...
НОВЕМБАР:
-Проблеми са којима се среће школа на почетку школске године
-Информације о успеху и владњу ученика на крају I тромесечја
ФЕБРУАР:
-Успех и владање ученика на крају I полугођа
-Изостајање ученика-узроци и последице
МАРТ-АПРИЛ:
-Учешће Савета родитеља у организацији прославе Дана школе
-Информације о успеху на крају II полугодишта
-Екскурзије ученика
-Проблеми у организацији рада школе и припреме за наредну годину
ЈУН:
-Анализа успеха и владања на крају школске године.
Заједничка седница Школског одбора и Савета родитеља.
-Анализа рада Савета родитеља
-Предлози за рад у наредној школској години
НАЧИН ПРАЋЕЊА:
Записници са састанка Савета родитеља (записничар-секретар школе)
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Садржаји

9

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Развој културе учења
Развијање и промовисање вредности учења и развој школе
као заједнице ецеложивотног учења
• Стварање услова за унапређивање наставе и учења у
складу са образовним и другим потребама ученика
• Праћење савремених кретања у развоју образовања и
васпитања и стално стручно усавршавање
• Мотивисање и инспирисање запослених и ученика на
критичко прихватање нових идеја и проширивање
искустава
• Подстицање атмосфере учења у којој ученици
постављају сопствене циљеве учења и прате свој
напредак
• Стварање услова да ученици партиципирају у
демократским процесима и доношењу одлука
• Подстицање сарадње и размена искустава и ширење
добре праксе у школи и заједници
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Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
Стварање безбедног радног и здравог окружења у коме
ученици могу квалитетно да уче и да се развијају.
• Осигуравање примењивања превентивних активности
које се односе на безбедност и поштовање права
ученика
• Обезбеђивање услова да школа буде безбедно
окружење за све и да су ученици заштићени од насиља,
злостављања и дискриминације
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• Обезбеђивање да се у раду поштују међународне
конвенције и уговори о људским правима и правима
деце
• Обезбеђивање да школа буде здрава средина са
високим хигијенским стандардима
Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
Обезбеђујивање и унапређивање квалитета наставног и
васпитног процеса
• Коришћење стратешких докумената о развоју
образовања и васпитања у Републици Србији
• Промовисање иновација и подстицање наставника и
стручних сарадника да користе савремене методе и
технике учења и примењују савремене технологије у
образовно-васпитном процесу
• Обезбеђивање услова и подржавање наставнике да
раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене
вештине учења
• У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима
обезбеђивање да настава и ваннаставне активности
подстичу
креативност
ученика,
стицање
функционалних знања и развој њихових социјалних
вештина и здравих стилова живота
• Обезбеђивање и развијање самоевалуације рада и
систематичне самоевалуације и евалуације рада
наставника, стручних сарадника, наставног процеса и
исхода учења
Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
Стварање услова и подстицање процеса квалитетног
образовања и васпитања за све ученике.
• Познавање законитости дечјег и адолесцентског
развоја и стварање услова за уважавање њихове
различитости
• Стварање климе и услова за прихватање и уважавање
специфичности
и
различитости
ученика
и
промовисање толеранције
• Разумевање
потреба
различитих
ученика
(талентованих и надарених, оних са сметњама у
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развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих
друштвених група) и омогућавање најбољих услова за
учење и развој сваког ученика
• Осигуравање да код ученика са посебним образовним
потребама те потребе буду препознате и на основу њих
израђени индивидуални образовни планови
• Обезбеђујивање примена програма учења који ће бити
прилагођени претходним знањима и искуствима
ученика и уважавање разноликости средине из које
они долазе

*

*

Праћење и подстицање постигнућа ученика
Праћење и подстицање ученика на рад и резултате
• Обезбеђивање праћења успешности ученика кроз
анализу резултата на тестовима и увидом у школски
успех, у складу са стандардима постигнућа ученика
• Подстичцање наставника да користе различите
поступке вредновања и самовредновања који су у
функцији даљег учења ученика
• Обезбеђивање да се расположиви подаци о
образовно-васпитном процесу користе за праћење
постигнућа и напредовања ученика
• Праћење успешности ученика и промовисање
њихових постигнућа
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9

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Планирање рада установе
Обезбеђивање, доношење и спровођење планова рада
установе
• Организовање и оперативно спровођење доношења
планова установе: организовање процеса планирања и
додељивање задатака запосленима у том процесу,
иницирање
и
надзирање
израде
планова,
обезбеђујивање поштовања рокова израде планова и
непосредно руковођење том израдом
• Обезбеђивање информационе основе планирања:
идентификовање извора информација потребних за
планирање и старањеда информације буду тачне и
благовремене
• Упућивање планове установе органу који их доноси
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Организација установе
Обезбеђивање ефикасне организације установе
• Креирање
организационе
структуре
установе:
систематизација и опис радних места, образовање
стручних тела и тимова и организационих јединица
• Обезбеђујивање да су сви запослени упознати са
организационом структуром установе, посебно са
описом свог радног места
• Постављање јасних захтева запосленима у вези са
њиховим радним задацима и компетенцијама и
проверавање да ли запослени разумеју те задатке
• Старањеда запослени буду равномерно оптерећени
радним задацима
• Делегирање послова, задатака и обавеза за њихово
извршењезапосленима, руководиоцима стручним
органима, тимовима и организационим јединицама
• Координирање рада стручних органа, тимова и
организационих јединица и појединаца у установи
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• Обезбеђивање
ефикасне
комуникације
између
стручних органа, тимова и организационих јединица и
запослених

Контрола рада установе
Обезбеђујивање праћења, извештавања, анализе
резултата рада установе и предузимање корективних
мера
• Примењивање различитих метода контроле рада
установе, њених организационих јединица и
запослених
• Организовање и оперативно спровођење контроле
рада установе: организовање процеса праћења,
извештавања и анализе резултата и додељивање
задатака запосленима у том процесу, иницирање и
надзор процеса израде извештаја и анализа,
обезбеђивање поштовања рокова у изради
извештаја и анализа
• Обезбеђивање информационе основе контроле:
идентификовање извора информација потребних за
контролу и старањеда информације буду тачне и
благовремене
• Непосредно праћење и заједно са запосленима
анализирање остварених резултата установе,
анализирање рада установе, њених јединица и
запослених
• Предузимање корективних мера када остварени
резултати установе, њених јединица и појединачни
резултати запослених одступају од планираних
• Упознавање органа управљања са извештајима и
анализама резултата рада установе и предузетим
корективним мерама
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Управљање информационим системом установе
Обезбеђивање ефикасног управљања информацијама у
сарадњи са школском управом и локалном
самоуправом
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• Обезбеђивање да сви запослени буду правовремено
и тачно информисани о свим важним питањима
живота и рада установе
• Обезбеђивање услова за развој и функционисање
информационог система за управљање (ИСУ):
набавка потребне опреме и програма, организовање
рада информационог система и његово коришћење
у свакодневном раду установе у складу са законом
• Обезбеђивање обуке запослених за рад са
савременом
информационо-комуникационом
технологијом и подстицањеда је користе у раду
установе и као подршку процесу учења/наставе
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Управљање системом обезбеђења квалитета установе
Развијање и реализовање система осигурања квалитета
рада установе
• Примењивање
савремених
метода
управљања
квалитетом
• Обезбеђивање
изградње
система
управљања
квалитетом у установи: израда процедуре управљања
квалитетом и потребне документације, распоређивање
задатака запосленима у процесу управљања квалитетом
и старање да их они спроводе
• Обезбеђивање ефикасног процеса самовредновања и
коришћење тих резултата за унапређивање квалитета
рада установе
• Заједно са наставницима и стручним сарадницима
праћење и анализирање успешности ученика на
завршним, односно матурским испитима ради
планирања унапређивања рада школе
• Обезбеђивање сарадње са тимовима који обављају
спољашње вредновање рада установе и старање да се
резултати тог вредновања користе за унапређење рада
установе
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ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Планирање, селекција и пријем запослених
Обезбеђујивање потребног броја и одговарајуће структуре
запослених у установи.
• Планирање људских ресурса у установи и благовремено
предузимање неопходних мера за реализацију плана
људских ресурса
• Старање да сва радна места у установи буду попуњена
запосленима који својим компетенцијама одговарају
захтевима посла
• Обезбеђивање спровођења поступка пријема запослених
у радни однос
• Обезбеђивање услова за увођење приправника у посао и
предузимање мера за њихово успешно прилагођавање
радној средини
Професионални развој запослених
Обезбеђује услова и подстицање професионалног развоја
запослених
• Подстицање и иницирање процеса самовредновања рада
и постављања циљева заснованих на високим
професионалним
стандардима
и
подржавање
континуираног професионалног развоја
• Осигуравање да сви запослени имају једнаке
могућности за учење на основу личног плана
професионалног развоја кроз различите облике
стручног усавршавања
• Обезбеђивање услова да се запослени усавршавају у
складу са годишњим планом стручног усавршавања и
могућностима установе
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Унапређивање међуљудских односа
Стварање позитивне и подржавајуће радне
атмосфере
• Стварање и подржавање радне атмосфере коју
карактерише
толеранција,
сарадња,
посвећеност послу, охрабрење и подршка за
остваривање највиших образовно-васпитних
стандарда
• Својом посвећеношћу послу и понашањем
давање примера запосленима у установи и
развијање ауторитета заснованог на поверењу
и поштовању
• Међу запосленима развијање професионалне
сарадње и тимског рада
• Постављање себи и запосленима остваривање
највиших професионалних стандарда
• Показивање поверења у запослене и њихове
могућности за остваривање квалитетног
образовно-васпитног рада и побољшање
учинка
• Комуницирање са запосленима јасно и
конструктивно
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• Остваривање инструктивног увида и надзор
образовно-васпитног рада у складу са планом
*
рада и потребама установе
• Коришћење различитих начина за мотивисање
запослених

*

*

*

*

*

*

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Систематско праћење и вредновање рада
запослених, мотивисање и награђивање за
постигнуте резултате
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• Препознавање квалитетног рада запослених и
коришћење различитих облика награђивања,
у складу са законом и општим правним актима

Садржаји

9

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Сарадња са родитељима/старатељима
Развијање
конструктивних
односа
са
родитељима/старатељима и пружање подршке раду савета
родитеља
• Подстицање партнерства установе и родитеља/старатеља
и рад на њиховом активном укључивању ради учења и *
развоја детета
• Обезбеђивање
да
установа
редовно
извештава
родитеље/старатеље о свим аспектима свога рада, *
резултатима и напредовању њихове деце
• Обезбеђивање унапређивања комуникацијских вештина
*
запослених
ради
њихове
сарадње
са
родитељима/старатељима
• Стварање услова да савет родитеља ефикасно
*
функционише и развија конструктивне односе са органом
управљања и стручним органима установе
Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
Пружање
подршке
раду
органа
управљања
и
репрезентативном синдикату
• Обезбеђивање да орган управљања буде правовремено и
добро информисан о новим захтевима и трендовима
васпитно-образовне политике и праксе
• Обезбеђивање
података
који
омогућују
органу
управљања оцену резултата постигнућа ученика и
добробити деце
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• Обезбеђивање израде годишњег извештаја о реализацији
васпитно-образовног програма, школског програма и
годишњег плана рада установе
• У складу са својим овлашћењима омогућавање органу
управљања да обавља послове предвиђене законом
• Омогућавање репрезентативном синдикату у установи да
ради у складу са Посебним колективним уговором и
законом
Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
Остваривање конструктивне сарадње са органима државне
управе и локалне самоуправе
• Одржавање конструктивних односа са представницима
државне управе и локалне самоуправе ради задовољења
материјалних, финансијских и других потреба установе
• Успостављање и одржавање добре везе са локалном
заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад
установе и да је подржава
• Добро познавање расположивих ресурса, развијање
односа са стратешким партнерима у заједници
• Омогућавање да простор установе буде коришћен као
ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у
складу са законском процедуром
Сарадња са широм заједницом
Промовисање сарадње установе на националном,
регионалном и међународном нивоу
• Вођење установе тако да буде отворена за партнерство
са различитим институцијама образовања и васпитања
и другим институцијама, на националном, регионалном
и међународном нивоу
• Подстицање учешћа установе у националним,
регионалним и међународним пројектима, стручним
посетама и разменама мишљења и искустава
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ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Управљање финансијским ресурсима
Ефикасно управљање финансијским ресурсима
• У
сарадњи
са
шефом
рачуноводства,
обезбеђивање израде и надзирање примене буџета
установе у складу са расположивим и планираним
ресурсима
• Планирање финансијских токова: прихода и
расхода, прилива и одлива финансијских
средстава
• Управљање финансијским токовима, издавање
благовремених и тачних налога за плаћања и
наплате
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Управљање материјалним ресурсима
Ефикасно управљање материјалним ресурсима
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• Планирање развоја материјалних ресурса у
складу са оценом постојећег стања и
могућностима прибављања тих ресурса
• Предузимање мера за благовремено и ефикасно
одржавање материјалних ресурса установе, тако
да се образовно-васпитни процес одвија несметано
• Распоређивање материјалних ресурса на начин
који обезбеђује оптимално извођење образовноваспитног процеса
• Сарадња са локалном самоуправом ради
обезбеђења материјалних ресурса
• Надзор процеса планирања и поступка јавних
набавки које спроводи установа и обезбеђивање
њихове ефикасности и законитости
• Праћење извођења радова у установи који се
екстерно финансирају
• Обезбеђивање ефикасности извођења радова које
установа самостално финансира
Управљање административним процесима
Ефикасно управљање административним пословима
и документацијом
• Обезбеђивање покривености рада установе
потребном документацијом и процедурама
• Старање о поштовању и примени процедура рада
установе и вођењу прописане документације
• Обезбеђивање
ажурности
и
тачности
административне
документације
и
њено
систематично архивирање, у складу са законом
• Припремање извештаја који обухватају све
аспекте живота установе и презентовање
надлежним органима установе и шире заједнице
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
Познавање, разумевање и праћење релевантних
прописа
• Праћење
измена
релевантних
закона
и
подзаконских аката у области образовања, радних
односа, финансија и управног поступка
• Разумевање импликације законских захтева на
начин управљања и руковођења установом
• Коришћење стратешких докумената који се односе
на образовање и правце развоја образовања у
Републици Србији
Израда општих аката и документације установе
Обезбеђивање израде општих аката и документације
која је у складу са законом и другим прописима, јасна
и доступна свима
• Иницирање и у сарадњи са секретаром планирање
припремеопштих аката и документације
• Обезбеђивање услова да општи акти и
документација установе буду законити, потпуни и
јасни онима којима су намењени
• Обезбеђивање услова да општи акти и
документација установе буду доступни онима
којима су намењени и другим заинтересованим
лицима, у складу са законом
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Примена општих аката и документације установе
Обезбеђује поштовање и примене прописа, општих
аката и документације установе
• Обезбеђивање да се поштују прописи, општа акта
установе и води установљена документација
• Након извршеног инспекцијског и стручнопедагошког надзора израђивање плановаза
унапређивање рада и извештаја који показују како
су спроведене тражене мере

Садржаји
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10

11

Стручно усавршавање
Ван установе:

У установи:
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ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
У оквиру својих задужења у школској 2022/2023. години, помоћници директора обављаће следеће
послове:
Активност-садржај
рада
Пружање помоћи при
Изради Извештаја о
остварености Годишњег
плана рада за 2020/2021
и Годишњег плана рада
за 2021/2022.годину

Организација наставног
процеса

Организација дежурства
наставника и ученика

Начин реализације
активности
Прикупљање података и
извештаја о реализовани и
планираним активностима
Израда и ажурирање
распореда ученика по
учионицама,распореда
коришћења кабинета,
распореда наставних
субота, класификационих
периода и род. састанака,
разматрање могућности
замене отсутних
наставника
Израда и распореда
дежурства наставника и
ученика, обезбеђивање и
праћење континуитета
дежурства

Сарадници

Време
реализације

Директор,стручна
служба, координатори
тимова

Август ,
Септембар

Директор, тим за
израду Распореда
часова, тим за израду
ГПР-а

Септембар јун

Директор,Одељењске
старешине

Септембар

Пружање помоћи при
изради решења о
задужењу наставника у
оквиру 40-точасовне
радне недеље

Штампање решења на
основу ГПР-а

Директор,секретар

Септембар

Анализа и праћење
остварености планова
рада наставника

Анализа извештаја
наставника о реализацији
задужења у оквиру 40точасовне радне недеље
(за претходну шк. годину),
анализа извештаја о раду
стручних већа предмета,
анализа стручног
усавршавања

Директор,
руководиоцистручних
већа предмета, тим за
стручно усавршавање

Октобар Новембар
Фебруар
Јул
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Припрема материјала за
Одељењска већа,
Педагошки колегијум и
родитењске састанке
Учешће у организацији и
реализацији
обележавања Дана
школе
Учешће у организацији
такмичења којима је
школа домаћин
Учешће у организацији
матурског и пробног
матурског испита

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Сарадња у припреми
дневног реда и потребног
материјала

Директор,стручна
служба

Септембар Јун

Координисање рада
тимова

Директор,тим за
реализацију Бориних
дана

Јануар-март

Директор,
руководиоци
стручних већа

Јануар-мај

Директор,наставници
математике, српског и
страних језика

Мај

Директор,наставници
математике, енглеског
језика,биологије и
хемије

Мај-јун

Директор, чланови
уписних комисија при
Наставничком већу

Јул - Авкуст

Помоћ директору у
организовању простора,
формирању комисија и
обезбеђивању потребног
материјала
Помоћ директору у
организовању простора,
формирању комисија и
обезбеђивању потребног
материјала

Реализација припремне
наставе за упис у
Израда плана и праћење
рачунарско, билингвално реализације
и биохемијско одељење
Реализација уписа
ученика

Помоћ директору у
организовању простора и
формирању комисија

Упознавање наставника
са новинама у
прописима везаним за
образовно-васпитни рад

Праћење прописа који
уређују образовноваспитни рад

Директор, секретар,
стручна служба

По потреби
приликом
измена
илиДопуна
нових
прописа

Рад са приправницима

Посета часовима ,
пружање помоћи и
саветодавни рад

Директор, стручна
служба

Септембар јун

Праћење школског сајта

Праћење ажурности сајта
објављивање информација

Администратор
школског сајта , тим
за промоцију школе

Септембар јун
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум Гимназије “Бора Станковић” у школској 2022/2023. чине
председници стручних већа и стручних актива, психолог, педагог и директор школе.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор.
Записник води стручни сарадник школе.
У школској 2022/2023 састанци Педагошког колегијума планирани су за октобар, децембар,
фебруар и април месец, са следећим планом рада:
1. Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника на основу извештаја
координатора тима за стручно усавршавање, као и личних планова стручног усавршавања за
школску 2022/2023.
2. Организација педагошко-инструктивних посета часовима уз евидентирање, савете и
сугестије за даљи рад. Посебна пажња ове школске године биће посвећена новим члановима
колектива и билингвалном одељењу
3. Примена савремених метода и облика рада, коришћење нових наставних средстава кроз
огледне часове из свих предмета предвиђеним личним плановима наставника
4. Подстицање ученика на ваннаставне активности новим планом рада, идејама и предлозима
5. Унапређење квалитета наставе набавком нове педагошке литературе и наставних средстава
6. Подстицање квалитетније сарадње са родитељима
7. Хуманитарне акције ученика, родитеља и запослених у школи
8. Унапређивање педагошке документације новим школским материјалом, који омогућује
савременије и ефикасније вођење
9. Праћење реализације програма ваннаставних активности планираних за школску 2022/2023.
10. Старање о остваривању развојног плана школе
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ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Бр.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Садржај рада

Време Реализатор Сарадници Начин рада

Формирање комисија за поправне,
VIII
матурске и ванредне испите
Школски календар (ритам рада у току
VIII
школске године)
Формирање комисија Наставничког већа VIII
Доношење одлуке о коришћењу
уџбеника за текућу школскугодину

VIII

Анализа организационо-техничких
припрема за почетак рада у наредној
школској години (кадрови,
VIII
припремљеност објекта, хигијена,
осигурање ученика)
Концепција планирања наставног рада
(глобални годишњи планови наставних
тема и оперативни планови рада):
планови и програми стручних органа,
стручних служби,
библиотекара,одељенских старешина,
VIII
одељенских заједница, предметних
наставника, сарадника у настави, и
писање непосредних припрема за
извођење различитих облика рада временско одређење и прецизно
дефинисање структурних елемената.

директор,
секретар

комисије

саопштење

директор

комисије

саопштење

директор
директор,
предмeтни
наставници

комисије

договор

стручни
активи

договор

директор,
секретар

стручна
служба

анализа

директор,
председници
стручна
актива,
служба
предметни
наставници

7.

Анализа остварених резултата у
протеклој школској години (годишњи
извештај о раду). Награде и похвале
професорима за постигнуте резултате

VIII

директор,
председници
актива,
предметни
наставници

8.

Припрема екскурзија

VIII

директор

9.

Разматрање предлога Годишњег
програма рада школе за текућу годину

IX

директор,

10.

Припрема и организација екскурзије
засве разреде

IX

директор,
одељењске
старешине.
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упутство

предметни
наставници,
саопштење
стручна
служба
одељењске
старешине
Тим за
израду
школског
програма
вођа пута

договор
саопштење,
дискусија

договор
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11.

Праћење и унапређивање рада школе:
међусобно посећивање часова ради
увида у начин рада, размене искустава и
IX
уједначавање критеријума у оцењивању;
организација огледних часова (број,
предмет, време одржавања)

12.

Обука професора за руковање
савременим наставним средствима
(видео бимом и лап-топом)

IX

13.

Оцењивање и редовност у провери
знања ученика

X

14.

Организација и реализација екскурзије
засве разреде

X

15.

Анализа остварених екскурзија

X

16.

Анализа остварених резултата на крају
класификационог периода (успех,
дисциплина, дисциплинске мере)

директор,
стручна
служба
актив
рачунарства
и
информатике
стручнаслуж
ба
директор,
одељењске
старешине.
директор,
вођа
екскурзије

стручни
активи

посете,
дискусија и
анализа часа

предметни
наставници

предавање,
дискусија

предметни
наставници

дискусија,
договор

вођа пута

саопштење,
дискусија

одељењске
старешине

анализа

директор

предметни
наставници, извештај,
стручна
дискусија
служба

17.

Остваривање Годишњег програма рада
школе - анализа реализације планираног
фонда часова и програмских садржаја
(редовна, додатна, допунска настава,
секције и остали облици рада са
XI
ученицима);
- остваривање појединачних програма
рада (унапређивање наставног рада,
стручног усавршавања и сл.);
рад стручних органа (активи, већа и др.);

директор

председници
актива,
стручна
извештај,
служба, тим дискусија
за стручно
усавршавање

18.

Социјални статус ученика

XI

психолог

стручна
служба

дискусија

19.

Унапређивање васпитно-образовног
рада школе
Теоријско упознавање појединих
XI
педагошких иновација: класификација и
врсте наставе

директор,
стручна
служба

стручна
служба

дискусија,
предавање

XI
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20.

21.
22.

23.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Унапређивање васпитно-образовног
рада школе
Опремање школе(дидактички медији и
друго)

XII

Избор и утврђивање тема за матурски
XII
испит
Анализа остварених резултата на крају I
полугодишта(успех, дисциплина,
XII
дисциплинске мере)
Остваривање Годишњег програма рада
школе:
-реализација планираног фонда часова;
-реализација програмских садржаја
(редовна,додатна,допунска настава,
ваннаставне активности;ток припрема за
такмичења);
I
-оствариавање појединачних програма
рада (унапређивање наставног рада,
стручно усавршавање);
-рад стучних органа (активи, већа) и
одељенских старешина

директор

директор
директор

директор

24.

Завршне припреме за обележавање дана
I
Светог Саве

25.

Доношење мера за побољшање успеха
ученика у II полугодишту

I

директор

26.

Припреме за обележавање Дана школе

II

директор

27.

Усавршавање наставног кадра-предлози
II
за семинаре на нивоу установе

директор

28.

Анализа остварених резултата на крају
III класификационог периода за IV
разред (успех , дисциплина,
дисциплинске мере)

III
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директор

директор

Тим за
набавку
наставних
средстава

извештај

предметни
наставници

предлози,
дискусија

стручна
служба

анализа

тимови и
предметни
наставници
према
извештај,
задужењима, анализа.
стручна
дискусија
служба,
одељењске
старешине

драмска
секција
стручна
служба,
стручни
активи,
предметни
наставници
тим за
обележавање
дана школе
стручна
служба
стручна
служба
одељењске
старешине,
предметни
наставници

договор

предлози,
дискусија,
договор

договор
договор

анализа
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29.

Анализа тешкоћа на које ученици
наилазе у свом раду

III

стручна
служба

30.

Анализа остварених резултата на крају
III класификационог периода, за
ученике I, II, и IIIразреда (успех,
дисциплина, дисциплинске мере)

IV

директор

V

Директор,
вођа
екскурзије

31.

Анализа остварених екскурзија

32.

Анализа остварених резултата на крају
IV класификационог периода, за
V
ученике IV разреда (успех, дисциплина,
дисциплинске мере, похвале и награде)

33.

Утврђивање календара активности за јун
V
2015. године

34.

35.

36.

Организација поправних испита за
VI
ученике IV разреда
Организација квалификационих испита
у јунском испитном року за
VI
билингвално одељење природно
математичког смера
Организација матурских испита
VI
(календар, комисије)

директор

директор
директор

директор

директор

37.

Анализа остварених резултата на крају
IV класификационог периода за ученике VI
I, II и IIIразреда

директор

38.

Резултати и анализа матурских испита

VI

директор

VI

директор

VII

директор

39.
40.

Резултати квалификационих испита у
јунском испитном року
Резултати плана уписа ученика
(структура одељења)
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предметни
наставници
стручна
служба
одељењске
старешине,
предметни
наставници

извештај,
дискусија

анализа

одељењске
старешине

анализа

стручна
служба
одељењске
старешине,
предметни
наставници

анализа

стручна
служба
стручна
служба
наставници
енглеског
језика
предметни
наставници
стручна
служба
одељењске
старешине,
предметни
наставници

Комисије,
предметни
наставници
стручна
служба
стручна
служба

саопштење,
договор
распоред рада

договор

договор

анализа

анализа

извештај
извештај
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА I, II И III РАЗРЕД
Бр.

1.

2.

3.

4.

Садржај рада

Реализатор
и

Сарадници

Начин
рада

директор,
председниц
и
одељењских
већа,
одељењске
старешине

наставници
и стручна
служба

разговор,
извештаји

XI

директор,
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба,

анализа,
извештај,
дискусија

XII

директор,
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба,

анализа,
извештај,
дискусија

I

директор,
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештајид
оговори

Време

Планирање и организација рада
Организација образовно-васпитног
рада одељења; опремљеност
ученика уџбеницима; подстицање
и помоћ у раду одељенске
заједнице ученика: укључивање
ученика у васпитне активности;
IX
формирање и рад ученичких
организација; израда распореда
писмених задатака; предлагање
наставничком већу планова посета,
излета и екскурзија; припреме за
родитељске састанке; усвајање
плана рада већа
I класификациони период:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја
(редовна, додатна, допунска
настава, секције, остали облици
рада са ученицима, анализа
изведених екскурзија);
припреме за родитељске састанке;
расправа о питањима покренутим
на родитељским састанцима.
Крај I полугодишта:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
припреме за родитељске састанке
Анализа рада већа; предузимање
мера за побољшање успеха и
сузбијање изостанака ученика;
сарадња са родитељима на
решавању васпитно-образовних
задатака; расправа о питањима
покренутим на родитељским
састанцима и на састанцима
одељењских заједница ученика.
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5.

6.

7.

III класификациони период:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
, анализа изведених екскурзија;
припреме за родитељске састанке;
сарадња са родитељима на
решавању васпитно-образовних
задатака
IV класификациони период:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
сумирање резултата рада
одељењских већа; организација
родитељских састанака.
Организација и резултати
поправних испита

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

III

директор,
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештајид
оговори "

VI

директор,
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештајид
оговори "

VIII

директор,
одељењске
старешине

чланови
комисије

извештај
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА IV РАЗРЕД
Бр.

1.

2.

3.

4.

Садржај рада
Планирање и организација рада
Подстицање и помоћ раду
одељенске заједнице ученика:
укључивање ученика у васпитне
активности; формирање и рад
ученичких организација;
предлагање наставничком већу
планова посета, излета и
екскурзија (припреме за
извођење); планирање распореда
писмених задатака; припреме за
родитељске састанке;
усвајање распoреда писмених
задатака;
садржај и начин полагања
матурског испита;
опремљеност ученика
уџбеницима;
усвајање плана рада Већа
Разматрање реализације садржаја,
циљева и задатака екскурзије, као
и квалитета пружених услуга
I класификациони период:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја
(редовна, додатна, допунска
настава, секције, остали облици
рада са ученицима);
припреме за родитељске састанке;
расправа о питањима покренутим
на родитељским састанцима.
Крај I полугодишта:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
припреме за родитељске састанке;
матура - припреме

Време

Реализациј
а

Сарадници

Начин
рада

IX

директор,
председник
одељењског
Већа.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

разговор,
извештаји

X

директор,
вођа
екскурзије

одељењске
старешине

разговор,
извештаји

XI

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

XII

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија
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5.

6.

7.

8.

9.

Анализа рада већа; предузимање
мера за побољшање успеха и
сузбијање изостанака ученика;
сарадња са родитељима на
решавању васпитно-образовних
задатака; расправа о питањима
покренутим на родитељским
састанцима и на састанцима
одељењских заједница ученика.
III класификациони период:
успех и дициплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
припрема за родитељске састанке;
сарадња са родитељима на
решавању васпитно-образовних
задатака; реализација друштвенокорисног рада; реализација
припремно-консултативног рада
IV класификациони период:
успех и дисциплина (похвале и
васпитно-дисциплинске мере);
реализација програмских садржаја;
предлог и избор ученика
генерације, нај активисте, нај
спортисте, нај хуманисте, нај
музичара, нај читача и ученика са
најмањим бројем изостанака у
току школовања;
припреме за матурски испит;
припреме за родитељске састанке;
сумирање резултата рада
одељенских већа; организација
матурантске свечаности
Организација матурских испита.
Организација поправних испита.
Резултати матурских и поправних
испита
Организација матурских испита у
августовском испитном року

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

III

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

V

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

VI

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

VIII

директор.
одељењске
старешине

наставници,
стручна
служба

анализа,
извештај,
дискусија

I
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програм рада одељенског старешине I разреда
РБ
I

Оглас послова
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.

II
1.

2.

3.

4.

5.

Период

ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА
Оргазнизација одељенског колектива
Договор о стилу и садрежају рада за текућу годину
Задуживања појединца: за реализацију културног програма,
документацију и сл.
Анализа успеха у току године
Родитељски састанци
Договор о сарадњи
Анализа успеха ученика - договор о помоћи родитеља ученицима
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА
Васпитавање другарства и међусобне солидарности
Право и лажно другарство; негативна солидарност као вид заклањања
туђих грешака; критика као помоћ другу и другима. Усвајање принципа:
“нико нема право да пређе преко грешака”, логика овог принципа је у
томе: “Зато што те волим не могу дозволити да грешиш“.
Оплемењивање међуљудских односа
Развијање навика: љубазноти, гостољубивости према друговима и
другарицама, родитељима и старијима; вежбање уздржљивости, у
одлагању реакције, у кочењу својих поступака (човек без кочница
искварена машина); (културан човек тихо говори и марљиво ради)
Неговање културе понашања
Понашање у учионици и школи; понашање на јавним местима: улици,
биоскопу, аутобусу, позоришту, концерту, ресторану (употребе прибора за
јело), поздрављање, представљање и ословљавање; одевање и избор боја
(Спољашња форма је често знак више културе, на човеку треба са буде
све лепо: и лице и одећа и душа и мисли - Чехов)
Чиниоци успешног учења, програм “учења учења”
Основни чиниоци успешног учења (облици, методе); расподељено и
усиљено учење; психолошки значај уредног слушања излагања и
записивања
Оплемењивање међуљудских односа
Упознавање и анализирање изрека појединих мисли о моралним
вредностима, пријатељству, верности и другим етничким категоријама:
“Ум украшава тело”. И “као што се сунце пробија кроз најтамније облаке,
вредност човека избија испод најништавнијег одела” (Шекспир). Срца
сумњивих мисли су мртва, али кад им ум и даље живи, то они изгледају
као да су сами себе наџивели, те наликују чуварима својих гробова.
Најлепше уживање и највећа радост живота осећати да си људима
потребан и драг (Горки). Ако човек ради само за себе, он може, вероватно
да постане чувени научник, велики мудрац, изванредан песник, али
никада не може да постане истински посве велики човек.
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Програм рада одељенског старешине II разреда
РБ
I

Оглас послова
1.
1.1.
1.2.

II
1.
2.1.
2.1.1.
III
1.

2.

3.

4.

Период

ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА
Оргазнизација одељенског колектива
Договор о садрежају рада и сарадње у текућој години
Подела задужења појединцима: (1) реализација културних потреба,
(2)спортског живота (3) сарадња са другим школама и одељењима и
друго.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА
Праћење, анализа успеха ученика
Организација родитељских састанака
Анализа успеха и помоћ деци у раду и учењу
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА
Васпитавање другарства и међусобне солидарности
Право и лажно другарство; негативна солидарност као вид заклањања
туђих грешака; критика као помоћ другу и другима. О негативним
особинама које сметају успостављање здравих другарских односа
(самољубље, уображеност, охолост итд)
Развијање осећања и смисла за заједнички живот и рад
Које особине красе здрав колектив ученика; анализа односа појединца
према колективним нормама; изграћивање колектива кроз
свакодневно извршавање радних задатака. Анализа плана рада
колектива и његове реализације; хармонија и дисхармонија у
одељењском колективу; малограћанштина као вид нагризања
колективне хармоније.
Оплемењивање међуљудских односа
Развијање навика: Љубазноти, гостољубивости према друговима и
другарицама, родитељима и старијима; о симпатији и антипатији;
упознавање ученика са изрекама појединих мислилаца о моралним
вредностима; пријатељству, солидарности; верности и другим етичким
категоријама.
Ефикаснији поступци и облици учења, Програм “учења учења”
Основни принципи, облици и методе успешног учења; Праћење
предавања: записивање важнијих мисли; подешавање излагања
наставника (паузе, наглашавање и сл.) у циљу увежбавања ученика шта
треба забележити; психолошки значај упоредног слушања излагања и
записивања важнијих мисли, израда плана визуелног учења
(трансфомација наслова и питања и сл.); учење за столом у радном
положају; специфичности учења појединих наставних области
(реализују предметни наставници на часовима самосталног рада);
вођење дневника о своме раду и откривање неекономичности
сопственог рада.
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Програм рада одељенског старешине III разреда
Р.Б.
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
II
1.

Опис послова
Организациона проблематика
Огранизација одељењског колектива: договор о садржају рада и сарадњи у текућој
години
Договор о садржају рада и правилима понашања у заједничком раду у текућој
години
Подела задужења појединцима: реализација културних потреба, спортског живота,
сарадња са другим школама, израда документације и сл.
Прерада правилника о кућном реду школе (допуна правила понашања ученика и
родитеља ученика, као и свих актера у раду школе!)
Праћење и вредновање рада
Анализа успеха; помоћ ученицима у раду и учењу; израда месечног извештаја о
изостајању, по предметима и обиму

2.

Родитељски састанци; сарадња са родитељима

3.

Прерада правилника о оцењивању ученика

III

1.

2.

Период
IX
IX
IX
IX

XI, I,VI
IX, XI

X, XI,
XII, I

Реализација програма васпитног рада
Теме и активности по избору разредног старешине и ученика:
Разредни старешина, познајући добро своје ученике, може сам да обради (или уз
помоћ стручне службе) теме које из оправданих разлога нису биле остварене у
претходним разредима или да неке због потреба понови. То су: „Васпитање за
другарство и међусобна солидарност“, „Оплемењивање међуљудских односа“,
„Развијање толеранције, стоп дискриминацији“, „Ненасилно решавање сукоба“,
„Посредовање у конфликтима“, „Социјалне вештине“, „Методе и технике успешног
учења“, „Хуманизација односа међу половима“ и др.
Остале теме и активности по избору старешине и ученика:
• Шта ученици цене, а шта не, у систему и организацији рада школе
• Саветодавна помоћ ученицима који недовољно уважавају постојеће норме живота
и рада у школи
• Прослава дана школе и учешће одељења у организацији
• Учешће одељења у хуманитарним активностима
• Уређење школске средине (учионица, ходници, двориште)
• Утицај ТВ и медија уопште на формирање младе личности
• Припрема за школску екскурзију
• Учешће одељења у прославама (дан Светог Саве, Нова година и сл.
• Здравствена култура и хигијена
• Сексуално безбедно понашање (у сарадњи са Стручном службом и
Саветовалиштем за младе при Дому здравља)
• Психоактивне супстанце и њихова злоупотреба, последице тога; једина и права
алтернатива – превенција!
• Вештина вођења дебате, предности дијалога
• Сарадња, тимски рад; групно одлучивање
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• Сагледавање сукоба из разних иглова и улога – вештина налажења решења доброг
за све, постизање договора као и праћење поштовања договореног
• Вршњачка медијација – презентација и симулација
• Развијање толеранције
• За све ове теме, разредни старешина може да се обрати стручној служби, као и
професорима грађанског васпитања!

Програм рада одељенског старешине IV разреда
РБ.
I
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
II

1.

2.

Опис послова
Организациона проблематика
Организација одељенског колектива
Договор о стилу и садржају рада за текућу годину
Задуживање појединаца: за реализацију културног програма и др.
Анализа успеха у току године
Родитељски састанци
Договор о сарадњи
Анализа успеха ученика – договор о помоћи родитељима

Период
IX
IX
IX
XI, I, V
X,...
XI, II, V

Реализација програма васпитног рада
Теме и активности по избору разредног старешине и ученика:
Разредни старешина обрађује сам или уз помоћ стручне службе, уобичајене теме
које су већ обрађиване у I, II и III разреду, као што су: „Развијање другарства и
солидарности“; „Неговање културе понашања и опхођења (како у школи, тако и
ван ње – у свим аспектима живота и рада)“, „Развијање толеранције“; „Социјалне
вештине у комуникацији са другима“; „Самопроцена и вештина представљања
личних карактеристика за даље професионално напредовање и заснивање радног
односа“ и др.
Остале теме по избору старешине или ученика:
• Прослава Дана школе, Светог Саве и учешће одељења у томе
• Дискусија и припреме око последње екскурзије
• Учешће одељења у хуманитарним активностима
• Сексуално безбедно и одговорно понашање као и проблеми који могу да их
задесе – полне болести, трудноћа, инверзије сексуалног нагона, деликвентно
понашање (с тим у вези може се ангажовати стручна служба, Саветовалиште за
младе, специјализоване службе у здравству са којим наша школа остварује сарадњу)
• Превенција болести зависности (сарадња са стручном службом и стручњацима
из општине и здравствених установа)
• Решавање проблема на нивоу поремећаја понашања:
Неуважавање усвојених норми понашања у школи, на часу, некоректан однос
према себи, другима, школи, ауторитетима или нешто озбиљније као што су
испади у понашању тежег степена (када се ангажује психолог, психијатар,
стручњаци из КЗМЗ-а или Центра за социјални рад, школски полицајац, СУП, итд.
у циљу терапеутског деловања)
• Значај правилног избора занимања за квалитет живота
• Професионална оријентација: упознавање са карактеристикама неких занимања
• Планирање каријере и улазак у свет рада:
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- Активан и пасиван приступ у процесу тражења посла или даљег образовања
- Самопроцена и вештина представљања личних карактеристика за даље
професионално напредовање, образовање или рад

- Писање радних и професионалних биографија (ЦВ)
(за обраду ових тема обратити се за помоћ стручној служби као и
професорима грађанског васпитања!)

Начин праћења: Педагошка документација школе и дневници рада
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СТАЛНИ ТИМОВИ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив стручног већа
Српски језик и страни језик
Математика и информатика
Музичко, ликовно и физичко
Биологија, хемија, физика,
географија
Социологија, устав, психологија,
филозофија, историја
Изборни предмети

Презиме и име руководиоца
Марија Станчић Михајловић
Ивана Стаменковић
Тања Арнаутовић
Марија Ђурић
Катарина Лазаревић Брдар
Марија Живковић

СТАЛНИ ТИМОВИ И ТИМОВИ ИЗ ШРП-а
Р.Б.

Назив тима

1.

Тим за самовредновање

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Координатор и чланови
Ана Станојевић, Татјана Стојановић, Марија
Ђурић, Љиљана Миладиновић, Ивана Живковић

Ирена Делчев Веселиновић, Ненад Тотић, Ивана
Тим за професионални развој Живковић, Никола Петровић, Марија Станчић
Михајловић
Маја Пешић, Ирена Делчев Веселиновић Марија
Станчић Михајловић, Ивана Стаменковић, Тања
Тим за школски програм
Арнаутовић, Катарина Лазаревић Брдар, Марија
Ђурић, Марија Живковић
Драгана Цветковић, Никола Петровић, Наталија
Јовановић, Катарина Лазаревић Брдар, Мирјана
Младеновић, Тања Коцић, Илија Стојадиновић,
Тим за културни и јавни живот Дарко Крстић, Немања Станковић, Татјана
школе
Стојановић, Јелена Ташков Станојковић, Биљана
Јовановић Крстић, Милена Богдановић, Милица
Антић, Соња Пејић, Ана Кражић Ћебић, Љиљана
Марковић
Ненад Тотић, Тамара Милошевић, Мирјана
Тим за израду распореда
Младеновић, Маја Пешић, Ивана Стаменковић,
часова
Марија Митић, Марија Живковић, Дуња Стојановић
Андрија Ђуришић, Ирена Делчев Веселиновић,
Тим за електронски дневник
Маја Пешић, Мирјана Димитријевић
Тим за израду Годишњег плана Ивана Милошевић, Ирена Делчев Веселиновић,
рада
Марија Митић, Ивана Стаменковић
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Тим за израду диплома и промо Милан Ивановић, Мирјана Младеновић, Ивана
материјала
Стаменковић, Марија Митић
Катарина Лазаревић Брдар, Маја Здравковић,
Љиљана Марковић, Митар Крстовић, Ана
Стевановић, Марија Станчић Михајловић
Мирјана Димитријевић, Дејан Станковић, Наташа
Стојковић, Мирјана Младеновић, Андрија Ђуришић,
Марија Живковић, Горица Ц.Стефановић, Оливера
Тодоровић
Никола Петровић, Млађан Живковић, Татјана
Крстић, Милена Радуловић, , Митар Крстовић

9.

Тим за сарадњу са медијима

10.

Тим за пријемне испите

11.

Алумни клуб

12.

Тим за праћење огледних и
угледних часова

Ирена Делчев Веселиновић, Оливера Тодоровић,
Љиљана Миладиновић

13.

Тим за праћење редовне,
додатне, допунске наставе

Маја Пешић, Ивана Стаменковић

14.

Тим за евалуацију

15.

Тим за награђивање ученика и
наставника

16.

Тим за сарадњу са родитељима

17.

Тим за смањење изостанака

18.

Тима за праћење ваннаставних
активности

19.

Тим за инклузију

20.

Тим за награђивање и јавно
промовисање постигнућа
ученика

21.

Тим за безбедност

22.

Ђачки парламент

Ана Милетић Илић, Ана Стевановић
Оливера Тодоровић, Катарина Лазаревић Брдар,
Ненад Тотић
Ирена Делчев Веселиновић, Тамара Милошевић,
Јасмина Манојловић, Никола Петровић, Ивана
Живковић
Татјана Крстић, Христина Павловић, Немања
Станковић
Ивана Живковић, Слађана Кваић, Срђан
Веселиновић, Милена Радуловић
Ивана Живковић, Маја Здравковић, Јелена Милић,
Ирена Делчев Веселиновић
Слађан Стојковић, Владана Петровић, Милена
Богдановић
Ивана Живковић, Ненад Стефановић, директор
школе, Ирена Делчев Веселиновић, Ненад Тотић,
Дарко Крстић, Немања Станковић, Маја Здравковић,
Срђан Стојановић, школски полицајац, ученице
Марта Живић и Ленка Танчев, родитељ
Маја Здравковић, Милица Антић, Тијана Ђерговић
Антић, Никола Димковски, Милена Радуловић,
Дарко Крстић
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Љиљана Марковић, Марија Васиљевић, Тања
Арнаутовић
Ивана Тонса, Мирјана Димитријевић, Татјана
Стојановић, Ружица Павловић
Дејен Станковић, Милан Ивановић, Данијела
Петровић, Митар Крстовић

23.

Тим за уређење простора

24.

Тим за пројекте

25.

Тим за школски сајт

26.

Тим за школски маркетинг

27.
28.
29.
30.

Тим за набавку наставних
средстава
Тим за професионално
напредовање
Тим за развој међупредметних
компетенција и
предузетништво
Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Ана Вељковић, Драгана Цветковић, Тања Коцић
Валентина Станковић, Дејан Станковић, Весна
Цветковић
Ивана Милошевић, Снежана Јанковић, Ана
Стевановић, Владана Голубовић, Јелена Милић
Владана Голубовић, Ана Вељковић, Милена
Радуловић, Илија Стојадиновић, Гордан Станојевић,
Срђан Веселиновић
Љиљнна Миладиновић, Нађа Ђорђевић, Ана
Станојевић, Маја Пешић, Ивана Милошевић

ПЛАНОВИ РАДА ТИМОВА
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Обезбеђење и унапређење рада школе огледа се у: остваривању циљева, исхода и стандарда
постигнућа, наставног плана и програма образовања и васпитања, школског програма, развојног
плана, доприноса и укључености родитеља и ученика у различите облике образовно-васпитног
рада. Вредновање квалитета остварује се као: самовредновање и спољашње вредновање.
Надлежности тима:
• Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе
• Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена
важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе
• Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
• Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању задатака
из своје надлежности.
Активности
Договор о раду Тима, анализа нових
законских одредби и упутстава
МПНТР
Упознавање са законским и
реформским променама и њихова

Време

Место

Начин

Носиоци

август,
септембар

Школа

Дискусија,
размена

Директор,
чланови ТОКРУ

август,
септембар

Школа

Увид,
дискусија,

Директор,
чланови ТОКРУ
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примена кроз активности из
делокруга рада Тима
Консултација/састанак са
просветним саветником

размена,
планирање
Размена,
анализа,
координација
Дискусија,
анализа,
планирање
Размена,
усаглашавање

Септембар и
по потреби

Школа
, ШУ

Дефинисање делокруга рада Тима,
израда плана рада Тима

август,
септембар

Школа

Састанак са координаторима свих
школских тимова и актива

квартално

Школа

Анализа израде Школског
програма и Годишњег програма

септембар

Школа

Размена,
усаглашавање

Координација свих активности и
мера које предузимају стручни
органи и тимови

континуирано

Школа

Размена,
усаглашавање

Директор,
помоћник дир.

Праћења резултата рада ученика и
запослених

Извештавање на стручним и
саветодавним органима школе

Праћење развоја компетенција
запослених
Праћење напредовања ученика у
односу на очекиване резултате;
праћење остваривања циљева и
стандарда постигнућа
Анализа резултата самовредновања
Анализа резултата спољашњег
вредновања- у сучају посете
комисије
Предлагање мера унапређивања
квалитета рада установе
Разматрање потребе за одређеним
аналитичко-истраживачким
активностима и коришћење

Директор, чланови
ТОКРУ
Директор, педагог,
чланови ТОКРУ
Директор,
координатори
Директор,
координатори ГП и
ШП

по
полугодишту

Школа

Анализа,
размена

Директор, тим за
професионално
напредовање, тим
за награђивање и
јавно промовисање
постигнућа ученика
и наставника

у складу са
динамиком
рада органа

Школа

Презентација

Представник
ТОКРУ

Школа

Анализа
извештаја,ПИ
Р

Педагог,
Координатор Тима
за развој
међупредметних
компетенција

периодично

Школа

Анализа
утврђених
показатеља

Педагог, психолог,
координатори
стручних већа

април

Школа

Анализа,
разматрање

Директор,
чланови ТОКРУ

након новог
циклуса
спољашњег
вредновања

Школа

Анализа,
разматрање

Директор,
чланови ТОКРУ

континуирано

Школа

Анализа,
планирање

периодично

Школа

Анализа,
планирање

Директор,
координатори
Директор, чланови
тимова за ТОКРУ
пројекте и конкурсе

периодично
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добијених података за
унапређивање ОВ рада. Израда
пројеата и конкурисање
Анализа извештаја и акционог
плана самовредновања

април, мај

Анализа реализације
Развојног плана школе

Увид,
Школа разматрање
Договор,
Школа размена

јун

Самовредновање рада ТОКРУ

август

Израда извештаја о раду ТОКРУ

август

Разматрање,
извештавање
Разматрање,
Школа
извештавање
Школа

директор и
координатор тима
за самовтредновање
Чланови тима за
ШРП, психолог,
педагог
Координатор
ТОКРУ
Координатор
ТОКРУ

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Активност
Анализа постојећег
школског програма
Разговор са
председницима
стручних већа о
реализацији програма
додатне и допунске
наставе, као и секција
Посета стручним
скуповима
Анализа реализације
школског програма
Договор са предметним
професорима о
изменама и допунама
програма како редовне
наставе, тако и осталих
активности
Анализа предлога за
унапређење школског
програма
Састављање новог
школског програма

Начин праћења
Евиденција
остварености
Задужено лице
Временски период
Књига евиденције рада
стручног актива

Време
реализације

Носиоци
активности

септембар

Сви чланови тима

Током целе
школске године

Сви чланови тима

Књига евиденције рада
стручног актива

Током целе
школске године

Маја Пешић

Уверења

Јун

Сви чланови тима

Књига евиденције рада
стручног актива

Мај - јун

Сви чланови тима

Књига евиденције рада
стручног актива

Јун - август

Сви чланови тима

Књига евиденције рада
стручног актива

Јун - август

Маја Пешић

Школски програм
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Aктивности

Време
Носиоци активности
реализације

Начин праћења
Евиденција
остварености
Задужено лице
Временски период

Прикупљање материјала
потребног за израду
Годишњег плана пада

Август –
септембар

Чланови тима

Извештај

Склапање и форматирање
документа

септембар

Ивана Милошевић

Извештај

Писање Анекса

По потреби

Ивана Милошевић

Извештај

ПЛАН КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У ШКОЛИ

Aктивности

Време
Носиоци
реализације активности

Обележавање Европског
дана језика у
организацији професора
страних језика

26.
септембар

професори
страних језика

током целе
школске
године

професори
српског језика,
страних
језика,професори
историје и
ликовне и
музичке културе

Посета културним
манифестацијама у граду,
одлазак на позоришне и
биоскопске представе,
изложбе и концерте

Обележавање дочека Нове
године,, украшавање хола
школе и пратеће приредбе
поводом завршетка првог
полугођа

децембар

Прослава Дана Светог Саве,
27.јануар
школске славе

професори
српског језика,
страних
језика,професори
ликовне и
музичке културе
професори
српског језика
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Начин праћења
Евиденција остварености
Задужено лице
Временски период
фотографије,
септембар;
Татјана Крстић
професор
током целе школске године;
извештаји и записници;
професори предмета Српски
језик и књижевност:
Љиљана Марковић,
Ана Стевановић,
Нађа Ђорђевић и професори
историје и ликовне и музичке
културе
фотографије, плакати,
цртежи, декорација,
хуманитарна продаја
новогодишњих честитки
Ђачки парламент
професори српског језика,
Ана Стевановић,

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
извештаји, фотографије

Обележавање Светог
Трифуна и Светог
Валентина (Дана
заљубљених)
Обележавање Бориних
дана – позоришна
представа, изложба, научни
радови, такмичење у
говорништву, књижевне
вечери, дан језика.
шаховска и спортска
такмичења, маскенбал,
промоција школског
часописа, дан даривања и
остале манифестације
Обележавање Ускрса,
продавање ускршњих јаја у
холу школе
Додела диплома
матурантима - свечана
приредба
Отворена врата - промоција
и представљање школе
основцима

19.фебруар
(почетак
другог
полугођа)

професори
грађанског
васпитања, Ђачки
парламент

професори грађанског
васпитања, Ђачки парламен;
извештаји, записници

март

Професори
српског језика,
страних
језика,професори
ликовне и
музичке културе,
грађанског и
физичког
васпитања

професори
српског језика, Нађа
Ђорђевић, професори страних
језика, Татјана Крстић;
професори ликовне културе и
музичке културе, грађанског
и физичког васпитања;
извештаји, записници,
фотографије, школски лист

април

Професори
ликовне културе

мај
јун

професори,
одељенске
старешине
задужени
професори тимови

Ђачки парламент и
професори ликовне културе;
извештаји, записници,
фотографије
професори, одељенске
старешине;
фотографије
задужени професори - тимови

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Носиоци
активности

Начин праћења
Евиденција остварености
Задужено лице
Временски период

Рад са ученицима,
сарадња са
релевантним
I и II
институцијама на
полугодиште
професионалној
оријентацији ученика

Педагог

Дневник рада педагога, евиденција о
раду са ученицима на професионалној
оријентацији, извештај о раду педагога
Педагог
I и II полугодиште

Подршка процесу
учења у оквиру
ШРП-а

Извештај тима за подршку процесу
Педагог, тим
учења у оквиру ШРП-а, дневник рада
за подршку
педагога, извештај о раду педагога
процесу учења Педагог
I и II полугодиште

Aктивности

Време
реализације

I и II
полугодиште
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Набавка наставних
средстава у оквиру
ШРП-а

Стручно
усавршавање
наставника

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

I и II
полугодиште

I и II
полугодиште

Проф.
Јанковић
Снежана, тим
за набавку
наставних
средстава
Проф.
Милошевић
Ивана, тим за
стручно
усавршавање

Извештај о набавци наставних
средстава у оквиру ШРП-а
Проф. Јанковић Снежана
I и II полугодиште
План и извештај тима за стручно
усавршавање, тромесечни
индивидуални извештаји
Проф. Милошевић Ивана
I и II полугодиште

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРЕДОВАЊЕ

Aктивности
Ажурирање базе података о
стручном усавршавању
запослених
Писање извештаја
Израда плана стручног
усавршавања
Допуне и измене
правилника о вредновању
стручног усавршавања у
установи

Носиоци
активности

Начин праћења
Евиденција
остварености
Задужено лице
Временски период

Чланови тима

База података

Чланови тима

Извештај

Јул

Чланови тима

План

По потреби

Чланови тима,
Педагошки
колегијум

Правилник

Време
реализације
Октобар,
јануар, април,
јул
јануар, јул

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ

Aктивности

Време
реализације

Пријем нове генерације
ученика

Септембар

Обележавање Дана борбе
против сиде

Новембардецембар

Припреме за прославу
Нове године

Децембар

Носиоци
активности
Ученици старијих
разреда и
професори
Ученици и
професори који су
укључени у ђачки
парламент
Ученици и
професори који су
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Начин праћења
Евиденција остварености
Задужено лице
Временски период
Наставни кадар, директор
школе
Септембар
Извештаји парламента,
професори
Децембар
Извештаји парламента,
професори
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Припреме за прославу
Дана заљубљених
Припреме за просаву
Дана школе
Припреме за упис нових
ученика
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укључени у ђачки
парламент
Ученици и
професори који су
Фебруар
укључени у ђачки
парламент
ЈануарПрофесори,ученици
фебруар -март школе
Професори,
Мај-јун
ученици

Децембар
Извештаји парламента,
Професори
Фебруар
Директор
Јануар-фебруар-март
Директор,
Мај-јун

Планиране активности Тима за маркетинг
Ради успешног представљања школе локалној заједници и ширим круговима, Тим за мартетинг
ствара стратегију која ће:
- благовремено најавити сва важна дешавања у школи,
- припрему и организацију приредби и прослава за државне пазнике и Дан школе,
- ангажовати све активе наставника у школи ради бољег представљања њихових постигнућа на
такмичењима
- представити сарадњу школе са другим школама у оквиру пројеката или сличних повезивања,
- повезивање школе са другим школама кроз пројектну наставу или слично....
ТИМ ЗА НАБАВКУ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА
Планиране активности
Израда плана рада тима и
подела активности на
нивоу тима
Састанак са
председницима Већа
предмета у циљу
идентификације
неопходних наставних
средстава
Преузимање списка од
председника Већа и
предаја списка управи
школе
Евиденција набављених
средстава
Израда извештаја о раду
тима

Носиоци
активности
Координатор тима
Валентина
Станковић
Валентина
Станковић, Дејан
Станковић, Весна
Цветковић

Валентина
Станковић
Рачуноводство
школе/Валентина
Станковић
Валентина
Станковић
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Време
реализације
септембар.

октобар.
март..

Начин
евидентирања
записник са састанка
записник чланова тима о
одржаним
састанцима,који се
прослеђују
координатору-mail

новембар.
април.

извештаје добијене од
председника свих већа,
чланови тима прослеђују
координатору Тима- mail,
а он даље управи школе

јануар.
јул.

ШРП извештај

фебруар.
август.

ШРП извештај

Гимназија „Бора Станковић“
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМА, СВЕДОЧАНСТВА И ПРОМОТИВНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Координатор: Милан Ивановић
Чланови тима: Мирјана Младеновић, Ивана Стаменковић, Марија Митић

Активност
Израда
промотивног
материјала
Израда
сведочанстава
ученика
Израда диплома за
награђивање
ученика
Израда диплома за
награђивање
наставника

Период
реализације

Носиоци
активности

Начин евидентирања

Школска. година

Координатор и
чланови тима

Извештај (на крају полугођа
и школске године) за ШРП

Јун.

Координатор и
чланови тима

Извештај (на крају полугођа
и школске године) за ШРП

Јун.

Координатор и
чланови тима

Извештај (на крају полугођа
и школске године) за ШРП

Јул.

Координатор и
чланови тима

Извештај (на крају полугођа
и школске године) за ШРП

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУКоординатор: Ана Милетић Илић
Чланови тима: Ана Стевановић
Активност
Израда табеле на основу које се изводи
даља статистика и упоређивање успеха
на крају школске године (просечне
оцене по предметима, професорима,
смеровима, годинама... )
Извештај о успеху школе и ученика,
упорђивање успеха са претходим
годинама по разредима, смеровима..

Период
реализације

Носиоци
активности

Начин
евидентирања

јул - август

Ана Милетић
Илић

ШРП

јул - август

Ана
Стевановић

ШРП

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ САЈТ
Координатор: Дејан Станковић
Чланови тима: Данијела Петровић, Милан Ивановић, Митар Крстовић
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Активност

Период
реализације

Носиоци
активности

Начин евидентирања

Континуирано
ажурирање материјала
и постављање битних
информација и вести на
школски сајт

Школска година

Координатор и
чланови тима

Извештај (на крају
полугођа и школске
године) за ШРП

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕСДНЕВНИК
Координатор: Андрија Ђуришић
Чланови тима: Маја Пешић, Мирјана Димитријевић, Ирена Делчев Веселиновић (преглед
есдневника
Планиране активности
Редовне консултације са
подршком координаторима
есдневника
Унос нових наставника и
замена наставника
Обука нових чланова
колектива и наставника на
замени
Брисање погрешно унетих
података
Преглед есдневника и
обавештавање о редовном
вођењу дневника

Период
реализације

Носиоци
активности

Начин
евидентирања

Током целе школске
године

Андрија Ђуришић
Маја Пешић

Маил

Током целе школске
године

Андрија Ђуришић

Есдневник

Током целе школске
године

Андрија Ђуришић
Маја Пешић

Евиденција тима

Током целе школске
године

Андрија Ђуришић

Есдневник

Два пута месечно,
током целе школске
године

Андрија Ђуришић
Маја Пешић
Ирена Делчев
Веселиновић

Евиденција тима
и дневник рада
педагога

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ И ЈАВНО ПРОМОВИСАЊЕ ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
Координатор: Владана Петровић
Чланови тима: Милена Богдановић, Слађан Стојковић
Активност
Педагог прикупља податке о првацима
који су били успешни спортисти и
такмичари у току основног школовања и
тим те податке преузима.

Период
Носиоци
реализације активности
септембар
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Ирена Делчев
Веселиновић,
Владана Петровић

Начин
евидентирања
ШРП
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Руководиоцима актива поделити табеле
за праћење успеха ученика на
такмичењима у току школске године.
Прикупљање података на основу табела
за праћење успеха ученика на
такмичењима.
Обрада података и писање извештаја на
основу прикупљених података.
Извештај о упису факултета матураната.

јануар
јун

Владана Петровић,
Милена
Богдановић
Милена
Богдановић,
Владана Петровић

ШРП
ШРП

јун

Слађан Стојковић

ШРП

јул

Слађан Стојковић

ШРП

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ТВ ЕМИСИЈУ

РБ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назив активности

Време реализације

Промоција емисије
Формирање тима и подела
надлежности
Рад на идејама за прву
емисију
Састанак поводом избора
материјала за октобарску
емисије
Рад са ученицима на
материјалу и припрема
видитеља
Снимање прилога и емисије
Састанак поводом избора
материјала за наредну
децембарску емисију
Рад са ученицима на
материјалу
Снимање прилога
Рад са ученицима на
материјалу
Састанак поводом припреме
водитеља за снимање
Снимање прилога и емисије
Састанак поводом избора
материјала за наредну
мартовску емисију

септембар

октобар

новембар

Носиоци
активности
Координатор и
чланови тима

Извештај за
школски развојни
план.

Координатор и
чланови тима

Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу

Координатор и
чланови тима

Координатор и
чланови тима

децембар

Координатор и
чланови тима

Јануар и фебруар

Координатор и
чланови тима
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Начин праћења

Извештај за
школски развојни
план
Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу

Извештај за
школски развојни
план
Извештај за
школски развојни
план
Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу
Извештај за
школски развојни
план
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27.

Рад са ученицима на
материјалу и водитељима
Снимање прилога
Рад са ученицима на
материјалу
Састанак поводом припреме
водитеља за снимање
Снимање прилога и емисије
Састанак поводом избора
материјала за наредну
емисију
Рад са ученицима на
материјалу
Снимање прилога
Рад са ученицима на
материјалу
Састанак поводом припреме
водитеља за снимање
Снимање прилога и емисије

28.

Евалуација рада

13.
14.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

март

април

Координатор и
чланови тима

Извештај за
школски развојни
план
Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу

Координатор и
чланови тима

Извештај за
школски развојни
план
Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу

мај

Координатор и
чланови тима

јун

Координатор и
чланови тима

Извештај за
школски развојни
план
Увид у тв-емисију
на Коперникус youtube каналу
Извештај за
школски развојни
план

ПЛАН РАДА АЛУМНИ КЛУБА
Координатор: Никола Петровић
Чланови тима: Мирјана Димитријевић, Милeна Радуловић, Митар Крстовић
Активност
састанци поводом организације рада
тима и подале задатака
састанци чланова тима са директором
и колегама из колектива који су бивши
ђаци наше школе ради прикупљања
података о најистакнутијим бившим
ђацима гимназије
отварање посебне странице на сајту
школе где ће бити постављене слике и
кратке биографије најуспешнијих
бивших ђака гимназије
отварање Фејсбук профила и креирање
обрасца пријаве за Алумни клуб којим
би се омасовило чланство

Период
реализације

Носиоци
активности

септембар.

чланови тима

октобар.

чланови тима,
директор, колеге из
колектива

записник са
састанака

новембар –
децембар.

информатичар,
новинарска секција,
чланови тима

сајт школе

јануар –
фебруар.

информатичар,
новинарска секција,
чланови тима

Фејсбук
профил
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Начин
евидентирања
записник са
састанака
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презентација Алумни клуба у оквиру
„Бориних дана“

предавање једног истакнутог члана
клуба коме ће присуствовати ученици,
запослени и сви остали
заинтересовани
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март .

април

гостовање једног успешног члана
клуба из иностранства у школскоj ТВ
емисији

мај.

ученичка посета институцијама у
којима раде неки од чланова клуба

јун.

новинарска секција,
фотографска
секција, чланови
тима, техничка
подршка
предавач,
новинарска секција,
фотографска
секција, техничка
подршка, чланови
тима
гост, Тим за
сарадњу са
медијима,
фотографска
секција, новинарска
секција, техничка
подршка, чланови
тима
чланови тима,
ученици,
фотографска
секција, новинарска
секција

Фејсбук
профил,
видео
снимак,
фотографије
Фејсбук
профил,
видео
снимак,
фотографије
Фејсбук
профил,
видео
снимак,
фотографије

Фејсбук
профил
фотографије

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Координатор тима: Владана Голубовић
Чланови тима: Ана Вељковић (предузетништво), Јелена Милић(координатор за међупредметну
компетенцију), Гордан Станојевић (координатор за међупредметну компетенцију), Зоран
Симоновић, Илија Стојадиновић, Ружица Павловић, Срђан Веселиновић.
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова који су
потребни свакој особи за лично испуњење и развој , друштвено укључивање и запошљавање –
припрема за живот.
Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз
наставу свих предмета, применљиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању
различитих проблема и задатака, неопходне су у свим ученицима за лично остварење и развој,
као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
На сваком часу је могуће развијати међупредметне компетенције, уколико се:
• ученици стављају у ситуације које траже истовремену употребу предметних и међупредметних
компетенција;
• од ученика захтевају активности истраживања и стварања нових продуката;
• створи баланс између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична
одговорност према обавезама и користе потенцијали групе;
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• ученици упућују на активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице,
подстичу да иницирају хуманитарне активности и оне активности које доприносе подизању
квалитета живота и солидарности у локалној заједници.

Активност
Формирање Тима/ Израда и
усвајање плана рада Тима
Секција из предузетништва
Скривена страна трафикингавршњачка едукација
Праћење манифестација у
организацији школе, као
анимација ђака да се у што
вечој мери активирају око
свих школских активности.

Период
реализације
септембар

Носиоци
активности
Чланови Тима

Током школске
године
Септембар - мај

Свеска ваннаставних
активности
Ружица Павловић Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Ружица Павловић Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Зоран Симоновић, Свеска Тима,
Илија
годишњи извештај
Стојадиновић
наставника
Гордан Станојевић Свеска Тима,
Владана
годишњи извештај
Голубовић
наставника
Јелена Милић
Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Јелена Милић
Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника

Свети Сава –
јануар
Масленица –
март
Борини дани –
март
„Дан броја π“ –
март
„Дан мола“ октобар

Праћење секција
- Културно-уметничке
секције
- Социологија и грађанско
васпитање „Клуб за културну
акцију“
- Миколошка секција
- Спортско друштво школе
- Секције друштвенојезичких смерова
- Секције природноматематичких смерова

Током школске
године.

Организација и учествовање
на такмичењима из
предузетништва

Октобар – јун.

Начин
евидентирања
Свеска Тима

Јелена Милић
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Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Гордан Станојевић Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Ана Вељковић
Свеска ваннаставних
активности
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Постављање штанда из
предузетништва у току
„Бориних дана“
Утицај међупредметне
повезаности на индивидуални
развој ученика и развој
њихове предузетничке
способности (АНКЕТА)
Утврђивање броја наставника
који су похађали семинаре и
обуке за међупредметну
повезаност
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Мај

Ана Вељковић

Јун

Ана Вељковић,
Гордан
Станојевић, Зоран
Симоновић

Јун.

Владана
Голубовић, Илија
Стојадиновић

Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника
Свеска Тима,
годишњи извештај
наставника о
стручном
усавршавању

ТИМ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И УПИС УЧЕНИКА
Координатор: Мирјана Димитријевић
Чланови тима: Дејан Станковић, Наташа Стојковић, Мирјана Младеновић, Ана Станојевић,
Горица Ц.Стефановић
Све активности тима спроводе се у складу са Стручним упутством за спровођење
пријемних испита за упис у школе за ученике са посебним способностима и упис ученика у
средње школе које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Тим за полагање пријемних испита и упис ученика је саставни део Школске комисије за
организовање и реализацију пријемних испита и упис ученика у ужем саставу коју чине
председник (директор школе или изузетно, лице које он овласти), секретар, координатор и
лице задужено за информатичке послове.
Активност

Период
реализације

Организовање припремне наставе
за полагање пријемних испита

Директор, наставници чији
Март / април / су предмети обухваћени
мај
пријемним испитима,
координатор, чланови тима

Организовање и спровођење
пријемног испита и уписа ученика
Оспособљавање свих учесника у
спровођењу пријемног испита
Обавештавање кандидата и
родитеља, односно законског
заступника о критеријумима и
начину полагања, организацији и
спровођењу пријемног испита у
средњој школи
Припрема образаца за спровођење
пријемних испита и упис ученика

Мај – август
мај/јун

Носиоци активности

Директор, координатор,
чланови тима
Директор, секретар,
координатор, чланови тима

Начин
евидентирања
Извештаји
предметних
наставника,
координатора
тима
Извештај
координатора
Извештај
координатора

април/мај

Координатор, чланови
тима, Тим за израду и
ажурирање школског сајта,
секретар

Извештај
координатора

април, мај

Координатор, чланови
тима

Обрасци
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Одређивање и припрема
просторија за полагање пријемног
испита и распоређивање кандидата
који полажу испит у тим
просторијама
Одређивање чланова комисије за
шифровање, прегледање и
дешифровање тестова
Припрема података о резултатима
пријемног испита и достављање
података надлежној окружној
комисији и објављивање
привремених резултата
постигнутих на пријемном испиту
Организовање увида у тест и
подношење приговора у вези са
резултатима на пријемним
испитима и достављање података
надлежној окружној комисији
Објављивање и провера тачности
коначних резултата пријемног
испита
Остали послови који се односе на
пријемни испит и упис ученика у
средњу школу
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април/мај

Директор, координатор,
чланови тима

Извештај
координатора

мај

Директор, секретар,
координатор

Обрасци

јун

Координатор, чланови
тима

Обрасци,
извештај
координатора

јун

Директор, секретар,
координатор, чланови тима

Обрасци,
извештај
координатора

јун

Координатор, чланови
тима

Обрасци,
извештај
координатора

априлавгуст

Директор, секретар,
координатор, чланови
тима, чланови комисије за
упис ученика

Извештај
координатора

ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Координатор: Љиљана Марковић
Чланови тима: Тања Арнаутовић, Марија Васиљевић
Активност

Период
реализације

Уређење и оплемењивање
простора у школи у складу са
приходима и договором са гимн.
Стеван Сремац; Ученички радови
на зидовима. Плочице са бројем
учионице да се ураде и залепе на
довратак.

У току
школске
године

Постављање клупа за седење у
дворишту, иза и испред школе.
Испред школе и два стола са
клупама. Можда и један сто са
клупом на бетонском квадрату
испред сале за физичко.

У току првог
тромесечја
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Носиоци
активности
Тим за уређење
школског простора,
помоћни радници,
ученици у сарадњи
са директором
школе, професори
ликовног
Тим за уређење
школског простора,
помоћни радници,
ученици у сарадњи
са директором
школе, општина
Медијана

Начин
евидентирања
Увид у
новонастало
стање школе

Увид у
новонастало
стање школе и
дворишта
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Формирање учионице на
отвореном у зеленом дворишту,
испред канцеларије

У току
школске
године

Прављење омањег амфитеатра са
леве стране, испред павиљона,
испод дрвећа, може од трупаца или
железничких прагова.

У току
школске
године

Тим за уређење
школског простора,
помоћни радници,
ученици у сарадњи
са директором
школе. видети неку
донацију
Тим за уређење
школског простора,
помоћни радници,
ученици у сарадњи
са директором
школе, сарадња са
Уметничком школом
или сл.

Сарадња и подржавање свих акција
од стране деце и ђачког
парламента у циљу уређенијег
У току
простора у школи и ван ње. Израда
школске
инспиративних графита на
године
зидовима павиљона...(стихови
Бранка Миљковића, реченица Боре
Станковића...)

Тим за уређење
школског простора,
помоћни радници,
ученици у сарадњи
са директором школе

Увид у
новонастало
стање школе и
дворишта

Увид у
новонастало
стање школе и
дворишта

Увид у
новонастало
стање школе и
дворишта

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОГЛЕДНИХ И УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
Планиране
активности
Израда плана посета
редовној настави
Израда плана посета
угледним и
огледним часовима
Израда плана посета
ваннаставним
активностима
Реализација посетаредовна настава,
огледни и угледни
часови и
ваннаставне
активности
Израда извештаја о
угледним и
огледним часовима

Носиоци
активности

Време
реализације

Педагог

Септембар

Педагог

Октобар

Дневник рада
педагога

Педагог

Октобар

Дневник рада
педагога

Миладиновић
Љиљана, Тодоровић
Оливера, ментори
приправника,
педагог

Новембар-јун;
Изузев наставника
којима истиче
приправнички стаж

Евиденција о
посећеним часовима,
за огледну и угледну
наставу извештај у
оквиру ШРП-а

Педагог

Фебруар/јул

ШРП извештај
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Начин
евидентирања
Дневник рада
педагога
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
План рада обухвата период од 1. септембра 2022. до 31. августа 2023. године.
Рад Тима одвија се кроз непосредне активности предметних професора.
Кординатор Тима за награђивање – Оливера Тодоровић
Чланови Тима:
1. Катарина Лазаревић Брдар
2. Ненад Тотић
3. Оливера Тодоровић
План активности за школску 2022-2023.годину
1. Допуна правилника о награђивању ученика
2. Усвајање правилника о награђивању
3. Организовање излета за чланове колектива једном годишње
4. Промоција најуспешнијих ђака и одељења
Планиране активности биће реализоване у току школске године и то:
Допуна Правилник о награђивању ученика и чланова колектива и његово усвајање до новембра
2021.
Установљени критеријуми и процедуре избора најуспешнијих ђака и одељења.
Имена ђака се објављују редовно на огласној табли, сајту школе и кроз књигу обавештења.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНИ И ЈАВНИ ЖИВОТ ШКОЛЕ
Координатор: Татјана Крстић
− обележавање Дана језика
− у сусрет Новој години (декорација школе, изложба и хуманитарна продаја честитки)
− реализација културног програма за дан светог Саве (до краја јануара)
− организовање Масленице (крај фебруара)
− организовање "Бориних дана" (крај марта)
− у сусрет Ускрсу (изложба и хуманитарна продаја ускршњих јаја)
− Отворена врата ( у току другог полугођа)
− сарадња са школом из Требиња
− посета изложбама, позоришту и биоскопу
Због специфичних околности условљених епидемијома ковида 19 у којима школа ради, заправо
због комбиноване наставе и смањеног броја ученика који је присутан у школи, а највише због
мера безбедности које се морају примељивати, постоји могућност да се неке од активности не
одрже у пуном обиму, а неке од њих се могу одржати онлајн.
ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ
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Циљеви Тима за пројекте су:
1. Наставак сарадње са домаћим и међународним организацијама
2. Припрема нових пројеката
Гимназија „Бора Станковић“ учествује у следећим домаћим и међународним пројектима:
1. Достигнућа младих
2. PASH пројекат Школе-партнери будућности
3. European Climate Change Curriculum
План активности у оквиру појединачних пројеката:
ПРОЈЕКАТ: Достигнућа младих
Координатор пројекта: Ана Вељковић
У току ове године се планира рад са ученицима кроз неколико видова такмичења, али у складу с
околностима, пратиће се организација и могућности за одржавање такмичења.
Као и сваке године “Достигнућа младих“ желе да привуку што већи број младих у свој пројекат,
тако да су такмичења и резултати најбољи показатељ истог.
У наредном периоду нас очекују обавезе око такмичења у :
Пословном изазову (Регионално такмичење октобра, Државно јануара или фебруара)
Компанијском предузетништву (Регионално такмичење марта, Државно маја месеца) и
Социјалном предузетништву (Државно априла месеца).
Као школа, учешћем на овим такмичењима привлачимо пажњу, јер препознајемо трендове у
образовању и потребе савремене школе кроз предузетнички дух, а то све у корист ученика.
ПРОЈЕКАТ: PASH пројекат Школе-партнери будућности

Aктивности

Време
реализације

Носиоци
активности

Ближе упознавање ученика првака
са pasch - пројектом, упознавање
ученика са планираним
активностима за ову школску
годину

Септембар

ученици

Октобар

Координатор
пројекта
Татјана
Стојановић и
директор
школе

Одабир заинтересованих ђака за
додатно учење немачког језика и
подела ученика на тимове
Pasch клуб – пројекција немачког
филма
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Начин праћења
Евиденција
остварености
Задужено лице
Временски период
Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора појекта,
свеска актива
Координатор пројекта
Татјана Стојановић
Шестомесечни и
годишњи извштај
координатора пројекта,
свеска актива

Гимназија „Бора Станковић“
Одлазак у Београд – изложба (темазаштита човекове околине)
Pasch- net, регистровање што већег
броја ученика
Анализа и одабир семинара за
професоре и ђаке (Goethe institut)
Полагање међународно признатих
испита у Гете институту у
Београду.
Упознавање ученика са
могућностима учења немачког
језика преко интернетаPasch-Net и
Deutsche Welle
Организовање Pasch клуба,
издвајање ученика који воле да
читају, да гледају немачке филмове
или да слушају немачку музику
Активности на Pasch-Netu
Консултације за ђаке
заинтересоване за тестирање за
различите нивое (а1,а2,b1)
Рад на пројекту Brieffreundschaften
Активности на Pasch-Netu
Рад на пројекту Brieffreundschaften
Припрема, организација
различитих активности поводом
Дана школе
Активности на Pasch-Netu
Организација дана језика у оквиру
прославе Бориних дана
Припрема ученика за полагање
међународно признатих испита на
Гете институту
Активности на Pasch-Netu
Тестирање и припрема ђака за
семинаре у Немачкој

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Новембар

Ученици и
координатор
пројекта
Татјана
Стојановић

Децембар

Ученици и
професори

Јануар

Ученици и
професори

Фебруар,
март

Ученици и
професори

Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора појекта,
свеска актива

Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора пројекта,
свеска актива
Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора пројекта,
свеска актива
Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора пројекта,
свеска актива

април

Ученици и
професори

Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора пројекта,
свеска актива

Мај, јун

Ученици и
професори

Шестомесечни и
годишњи извештај
координатора пројекта,
свеска актива

ПРОЈЕКАТ: European Climate Change Curriculum
Координатори пројекта: Ивана Тонса, Никола Петровић
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Гимназија „Бора Станковић“, у сарадњи са Roskilde Gymnasium и Foreningen tænketanken
CONCITO из Немачке, Federico García Lorca и FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO из
Шпаније, Stichting Natuur en Milieu Overijssel и Onderwijsstichting Esprit из Холандије и Центром
за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА из Србије, од школске године 2020/2021. ради
двогодишњи пројекат под називом „European Climate Change Curriculum” фондацији Темпус,
Еразмус+ програму KA201 - Strategic Partnerships for school education.
Планиране активности за ову годину су:
- путовање на радионице у Амстердаму, у Холандији, 7 – 11. 11. 2022. У радионицама учествује
десет ученика другог, трећег и четвртог разреда, као и два наставника.
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА – ШКОЛСКА 2022/2023
ГОДИНА
Стручна Већа за област предмета/Тимови за област предмета (6):
1. Српски језик и књижевност и страни језици – председник проф. Марија Станчић Михајловић
2. Математика и Информатика и рачунарство – председник проф. Ивана Стаменковић
3. Музичка уметност, Ликовна уметност, Физичко васпитање – председник проф. Тања
Арнаутовић
4. Психологија, Социологија, Филозофија, Устав и права грађана, Историја – председник проф.
Катарина Лазаревић Брдар
5. Хемија, Физика, Географија, Биологија – председник проф. Марија Ђурић
6. Изборни предмети – председник проф. Марија Живковић

За школску 2022/2023 годину планирана су три састанка, септембра, јануара и јуна месеца са
следећим дневним редом, у зависности од састанка:
1. Одабир уџбеника и помоћне литературе на нивоу стручног већа
2. Усаглашавање критеријума и начина оцењивања на нивоу стручног већа
3. Усклађивање личних планова рада наставника
4. Договор око термина за извођење огледних и угледних часова
5. Утврђивање облика рада, наставних метода и средстава за рад уз коришћење адекватне школске
опреме
6. Старање о остваривању наставних садржаја, васпитно – образовних циљева и задатака
7. Праћење стручног усавршавања
Председници стручних већа за област предмета стални су чланови Педагошког колегијума
и присуствују свим састанцима. Воде писану евиденцију о свом раду, печатирају свеске код
секретара школе и лично су одговорни за њих.
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

План рада обухвата период од 1. септембра 2022. до 31. августа 2023. године. Рад Већа одвија се
кроз непосредне активности предметних професора, састанке на нивоу Већа и семинаре у
организацији Министарства просвете.
Руководилац Стручног већа – Марија Станчић Михајловић
Актив српског језика
Руководилац актива: Данијела Петровић
Чланови актива:
1. Љиљана Марковић
2. Ана Стевановић
3. Нађа Ђорђевић
4. Данијела Петровић
5. Марија Станчић Михајловић
6. Милена Богдановић
7. Драгана Цветковић

Секција / Активност

Координатор

Драмска секција

Љиљана Марковић

Литерарна секција /Борино перо

Данијела Петровић, Нађа Ђорђевић

Новинарска секција

Милена Богдановић, Драгана Цветковић

Рецитаторска секција

Марија Станчић Михајловић, Ана
Стевановић

Актив страних језика
Чланови актива:
1. Млађан Живковић, професор енглеског језика
2. Татјана Крстић, професор енглеског језика
3. Никола Петровић, професор енглеског језика
4. Соња Пејић, професор француског језика
5. Валентина Станковић, професор француског и латинског језика
6. Татјана Стојановић, професор немачког језика
7. Слађан Стојиљковић, професор немачког језика
8. Јелена Ташков Станојковић, професор немачког језика
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9. Наталија Јовановић, професор руског језика
10. Ана Кражић Ћебић, професор италијанског језика
План рада
Период
Активност
реализације
Усвајање годишњег плана рада Актива,
Рад секција, Организација допунске и
додатне наставе
Коначна подела активности у оквиру
допунске и додатне наставе и секција
Планирање писмених задатака
Усклађивање критеријума оцењивања
Септембар
Анализа успеха ученика из српског језика
на иницијалном тесту
Обележавање Међународног дана језика
Припрема ученика стипендиста за
једнонедељни боравак у Минхену
Сарадња са Нишким културним центром
Сарадња са Филозофским факултетом
Праћење и вредновање успеха ученика
Организација ваннаставних активности
Планирање стручног усавршавања
Сарадња са лектором француског језика
Припрема ученика за полагање
међународних испита А1 и А2

Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
Дефинисање тема за матурске испите

Анализа уџбеника и приручника
Најава семинара
Школско такмичење из страних језика
Одлазак на Сајам књига
Организација одласка у Београд и полагање
испита на Гете Институту

Октобар

Новембар

Носиоци
активности
Чланови
Већа
Актив
страних
језика
Актив
немачког
језика
(Татјана
Стојановић)
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Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Поједини
професори,
стручни
сарадник,
одељенски
старешина,
директор
Актив
страних
језика

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Професори,
стручни
сарадници,
одељењске
старешине

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Чланови
Већа
Децембар

Начин
евидентирања

Актив
немачког
језика
(Татјана
Стојановић)

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици

Гимназија „Бора Станковић“

Договор у вези са припремама за такмичење
ученика
Реализација наставног градива
Договор у вези са семинарима фебруарског
распуста

Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
Праћење рада предметних професора и
анализа реализације часова
Консултације са ученицима који раде
матурски рад из српског језика и
књижевности
Извештај са семинара
Такмичења ученика и учешће на
литерарним конкурсима
Обележавање Светог Валентина
Општинска такмичења
Могућност организовања припремне
наставе за упис на факултет
Организација стручних испита у пролећном
року
Тема из стручног усавршавања
Анализа рада секција
Учешће на смотри рецитатора
Традиционални руски празник Масленица
Обележавање Дана школе
Отварање Бориних дана
Представа
Литерарни конкурс Борино перо
Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
Праћење израде матурских радова
Одређивање комисије за матурске испите
Окружна такмичења

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Јануар

Фебруар

Март

Април
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Чланови
Већа

Професори ‒
чланови
Већа,
стручни
сарадници,
директор,
одељенске
старешине
Актив
страних
језика
(Јелена
Ташков и
Млађан
Живковић)
Чланови и
руководилац
Већа
Актив
руског
језика
(Наталија
Јовановић)
Актив
српског
језика
Професори ‒
чланови
Већа,
стручни
сарадници,

Електронски
дневник
Сајт школе
Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник
Сајт школе
Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник
Сајт школе

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник
Сајт школе
Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
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Припреме за матурски испит (одређивање
тема за писмени део испита)
Припрема за полагање курса италијанског
језика и одлазак у Италију

Припреме за матурски испит (одређивање
тема за писмени део испита)
Консултације са матурантима који спремају
пријемни испит на Филолошком факултету
Анализа успеха матураната
Стручно усавршавање
Републичка такмичења (у случају пласмана)
Анализа успеха ученика на годишњем тесту
Анализа успеха ученика на крају школске
године
Анализа реализације часова
Анализа рада Већа и израда извештаја о
раду са предлозима унапређења наставе за
наредну годину
Предлог поделе фонда часова у оквиру Већа
и осталих послова у структури 40-часовне
радне недеље
Оријентациони план рада Већа за следећу
школску годину
Припрема стипендиста на одлазак у
Немачку

Поправни испити
Избор председника Већа за следећу
школску годину
Припреме за почетак школске године

директор,
одељенске
старешине
Актив
италијанског
језика

Мај

Јун

Предметни
професори,
посебно они
који предају
4. разреду

Чланови и
руководилац
Већа,
стручни
сарадници,
директор

Актив
немачког
језика

Август

Чланови
већа
(стручног и
наставног)

књижевност и
страни језици
Електронски
дневник
Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Евиденција
Стручног већа из
области
предмета српски
језик и
књижевност и
страни језици
Електронски
дневник

Руководилац
Марија Станчић Михајловић
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РБ

Назив активности

Носиоци
активности
сви чланови
стручног већа
Данијела
Петровић
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Начин праћења

4.

Израда планова рада

5.

Предлог набавке нових књига
за школску библиотеку

октобар

Весна Цветковић

6.

Посета Сајму књига у Београду

октобар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Извештај
библиотеке
Извештај у
дневницима рада

октобар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

октобар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

октобар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа;
Књига евиденције
додатне наставе

октобар

Манић Милена

Књига евиденције
рада стручног већа

1.
2.
3.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Анализа рада стручног већа у
протеклој школској години
Предлог годишњег плана и
програма стручног већа
Предлог поделе предмета
(часова) на наставнике

Време
реализације

Доношење распореда
писмених задатака и
консултација о њиховој
тематици
Организовање секција:
литерарне, драмске,
рецитаторске
Организовање додатне настове
Праћење културних дешавања
у граду, посете књижевним
вечерима
Сарадња са стручним већима
других школа
Сарадња са факултетом - група
за књижевност
Подела Задужења за
ваннаставне активности

септембар
септембар
септембар
септембар

новембар
новембар
новембар

сви чланови
стручног већа
Љиљана
Марковић
сви чланови
стручног већа

15.

Посета Народној библиотеци

децембар

Весна Цветковић

16.

Посета једној издавачкој
организацији ("Градина",
"Народне новине", "Просвета")

децембар

сви чланови
стручног већа

17.

Организовање трибина

децембар

Нађа Ђорђевић

децембар

Данијела
Петровић

јануар

Ана Стевановић

18.
19.

Организовање припрема за
прославу Светог Саве
Организовање књижевних
вечери
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Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
додатне наставе
Књига евиденције
додатне наставе
Књига евиденције
рада стручног већа
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20.

Посета часовима српског
језика

21.
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јануар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

Типологија наставних часова
(дискусије)

фебруар

сви чланови
стручног већа

22.

Издавање школског листа

фебруар

сви чланови
стручног већа

23.

Извођење огледних часова

фебруар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа;
Школски часопис
Књига евиденције
рада стручног већа;
Дневници рада

фебруар

сви чланови
стручног већа

Дневници рада

март

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

Анализа додатне и допунске
наставе
Савремене теорије о
проучавању књижевних дела у
настави
Прослава Дана школе
пригодним програмом
Учешће на такмичењима из
језика
Учешће на такмичењима из
књижевности
Борино перо – литерарни
конкурс
Трибине
Посета Вуковој задужбини,
Доситејевом музеју или
Педагошком музеју
Давање критичког осврта на
рад стручног већа
Посета Спомен соби Бранка
Миљковића и Спомен соби
Стевана Сремца
Промоција једне штампане
књиге ђачких песама или
прича
Израда извештаја о оствареним
резултатима и појединим
видовима васпитно-образовног
рада
Завршна свечаност
рецитаторске и драмске
секције

март

Марија Станчић и
Данијела
Петровић
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

март

Нађа Ђорђевић

април

Дарагана
Цветковић

Извештај о
такмичењима
Извештај о
такмичењима
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

април

Љиљана
Марковић

Књига евиденције
рада стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

јун

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
додатне наставе

март
март
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Време
реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

1

договор о раду у текућој школској
години.
подела на језичке групе и организација
извођења наставе страних језика
усвајање уџбеника
подела задужења за ваннаставне
активности

септембар

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

2

усвајање распореда писаних вежби и
писаних задатака
усаглашавање критеријума оцењивања
размена педагошких искустава

октобар

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

новембар

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

децембар

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

јануар

сви чланови
стручног већа

фебруар

сви чланови
стручног већа

март

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

април

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

РБ

3

4

5

6

7

8

Назив активности

организација извођења огледних часова
- организација извођења додатне и
допунске наставе
- наставак рада на пројекту PASCH
припрема за учешће на стручним
семинарима у организацији
Министарства просвете
-припрема за учешће на стручним
семинарима у организацији Удружења
професора страних језика , страних
културних ценара и институција
организација прославе Дана Светог Саве
-организација набавке стручне
литературе и материјала за рад
Анализа остварених активности у
оквиру пројекта Pasch и British Council
Договор око припреме ученика за
такмичења
Анализа рада секција
Организација обележавања Дана школе
План припреме ученика за „Борине
дане“
усаглашавање тема матурских радова
-одабир текстова за превод на матурском
испиту
-провера реализације одржаних часова
додатне и допунске наставе
-oдлазак ђака у Румунију, извођење
представе на немачком језику
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Свеска евиденције
о раду стручног
већа
Свеска евиденције
о раду стручног
већа
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9

10
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анализа резултата учешћа ученика на
такмичењима
- анализа резултата ученика на
матурском испиту
провера реализације одржаних огледних
часова
-провера реализације наставних планова
и програма
- запажања наставника о употреби
савремених метода и наставних
средстава, предлози за побољшање
наставе у наредној школској години

мај

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

јун

сви чланови
стручног већа

Свеска евиденције
о раду стручног
већа

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА
Назив активности
Подела часова и анализа поделе
Усвајање уџбеника за нову школску
годину
Израда планова и програма наставника
Израда и усвајање програма рада актива
немачког језика
Израда плана коришћења кабинета за
немачки језик
Одабир семинара за професоре
Ближе упознавање ученика првака са
Pasch - пројектом , упознавање ученика
са планираним активностима за ову
школску годину.
Сређивање кабинета за немачки језик
Израда заједничких тестова за ову
школску годину (полугође)
Одабир заинтересованих ђака за
додатно учење немачког језика и
подела ученика на тимове
Pasch клуб – проекција немачког филма
Одлазак у Београд – изложба (темазаштита човекове околине)
Pasch- Net, регистровање што већег
броја ученика
Анализа и одабир семинара за
професоре и ђаке (Goethe Institut)
Полагање међународно признатих
испита у Гете институту у Београду.

Време
реализације
септембар

Носиоци
активности

Начин праћења

сви чланови
стручног већа

Свеска
евиденције о
раду стручног
већа

септембар
септембар
септембар
септембар
септембар
септембар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
октобар
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(полагање испита је за наше ученике
бесплатно)
Упознавање ученика са могућностима
учења немачког језика преко интернета
Pasch-Net и Deutsche Welle
Организовање Pasch клуба, издвајање
ученика који воле да читају, да гледају
немачке филмове или да слушају
немачку музику
Активности на Pasch-Netu
Састављање и усвајање матурских тема
Припрема ђака за такмичење из
немачког језика
Консултације за ђаке заинтересоване за
тестирање за различите нивое (а1,а2,b1)
Рад на пројектуBrieffreundschaften
Анализа успеха ђака на крају првог
полугођа
Припрема ђака за такмичење из
немачког језика
Активности на Pasch-Netu
Рад на пројекту Brieffreundschaften
Припрема ђака за такмичење
Припрема, организација различитих
активности поводом Дана школе
Активности на Pasch-Netu
Организација Дана језика у оквиру
прославе Бориних дана
Припрема ученика за полагање
међународно признатих испита на Гете
институту
Активности на Pasch-Netu
Тестирање и припрема ђака за семинаре
у Немачкој
Анализа успеха на матурском испиту
Оцена постигнутих резултата и
самовредновање

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

новембар

новембар
новембар
децембар
децембар
децембар
децембар
јануар
јануар
јануар
јануар
фебруар и
март
фебруар и
март
фебруар и
март
мај и јуни
мај и јуни
мај и јуни
мај и јуни
мај и јуни
мај и јуни
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА / ТИМ ЗА ОБЛАСТ
ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, УСТАВ
И ПРАВА ГРАЂАНА
План рада обухвата период од 1. септембра 2022. до 31. августа 2023. године. Рад Већа одвија се
кроз непосредне активности предметних професора, састанке на нивоу Већа и семинаре у
организацији Министарства просвете.
Руководилац Стручног већа – Катарина Лазаревић Брдар
Актив Историје
Руководилац актива: Владана Петровић
Чланови актива:
1. Оливера Тодоровић
2. Владана Петровић
3. Ружица Павловић
4. Срђан Веселиновић
5. Сања Милошевић
Актив Социологије, Филозофије, Психологије
Руководилац актива: Милица Антић
Чланови актива:
1. Катарина Лазаревић Брдар
2. Маја Здравковић
3. Ивана Живковић
4. Милица Антић
5. Тијана Ђерговић Антић
6. Христина Павловић
План активности за школску 2022-2023.годину
Активност
Период
реализације
-Усвајање годишњег плана рада Актива
септембар
-Усклађивање критеријума оцењивања
-Рад секције
-Организација
додатне наставе
-Сарадња са Нишким културним центром школска
-Сарадња са Филозофским факултетом
година
-Сарадња са Народним позориштем
-Сарадња са биоскопима
-Сарадња са НВО у превенцији насиља
над женама и децом
-Дан менталног здравља у сарадњи са
октобар
Саветовалиштем за студенте
-Праћење и вредновање успеха ученика
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Носиоци
активности
Професори
из актива
друштвених
наука,
Чланови
Већа

Начин
евидентирања

Актив
историје

Електронски
дневник

Професори
из актива

Евиденција
Стручног већа из
области предмета

Евиденција
Стручног већа за
област предмета,
Свеска актива,

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

-Организација ваннаставних активности
-Планирање стручног усавршавање
-Сарадња са Домом здравља
-Секретаријат за омладину и спорт
Превенција наркоманије

школска
година

друштвених
наука,
стручни
сарадник,
одељенски
старешина,
директор
Актив
психологије

-Анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
-Дефинисање тема за матурске испите

новембар

Професори,
стручни
сарадници,

-Професионална оријентација у сарадњи
са Саветовалиштем за студенте

децембар

-Договор у вези са припремама за
такмичење ученика
-Договор у вези са семинарима
фебруарског распуста

јануар

-Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта
-Праћење рада предметних професора и
анализа реализације часова
-Консултације са ученицима који раде
матурски рад

фебруар

-Општинска такмичења
-Могућност организовања припремне
наставе за упис на факултет
-Обележавање Дана школе

март
март-јун

фебруарјун

март.
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Електронски
дневник
Свеска актива

Евиденција
Стручног већа из
области предмета
Електронски
дневник
Професори
Евиденција
из актива
Стручног већа из
друштвених области предмета
наука
Електронски
Чланови
дневник
Већа
Сајт школе
Професори
Евиденција
из актива
Стручног већа из
друштвених области предмета
наука
Електронски
Чланови
дневник
Већа
Сајт школе
Професори ‒ Евиденција
чланови
Стручног већа из
Већа,
области предмета
стручни
Електронски
сарадници,
дневник
директор,
Сајт школе
одељенске
старешине
Чланови и
Евиденција
руководилац Стручног већа из
Већа
области предмета
Актив
Електронски
друштвених дневник
наука
Сајт школе

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

-Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
-Окружна такмичења
-Анализа рада секција
-Сарадња са регионалним центром у
Нишу

април

-Анализа успеха матураната
-Стручно усавршавање
-Републичка такмичења

мај

-Анализа успеха ученика на крају
школске године
-Анализа рада Већа и израда извештаја о
раду са предлозима унапређења наставе
за наредну годину
-Предлог поделе фонда часова у оквиру
Већа и избор председника Већа за
следећу годину

јун

Професори ‒
чланови
Већа,
стручни
сарадници,
директор,
одељенске
старешине
Предметни
професори

Чланови и
руководилац
Већа,
стручни
сарадници,
директор

Евиденција
Стручног већа из
области предмета
Електронски
дневник
Евиденција
Стручног већа из
области предмета
Електронски
дневник
Евиденција
Стручног већа из
области предмета
Електронски
дневник

август

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ
РБ

Назив активности

Време реализације

Састављање оперативног плана
Усвајање уџбеника и планова
Корелација са другим
предметима
Упознавање са емисијама о
историји на телевизији
Договор о евалуационим
текстовима (форма, обим,
формулација питања)
Анализа успеха и похађања
наставе
Утврђивање матурских и
истраживачких тема

септембар
септембар

8.

Планирање огледних часова

децембар

9.
10.

Анализа огледних часова
Размена идеја АУН
Анализа каталога семинара и
учешће
Посета огледним часовима

јануар
фебруар

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.

октобар
октобар
новембар
новембар
децембар

фебруар
март
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Носиоци
активности
сви професори
историје
сви професори
историје

Начин праћења
вођење евиденције
у свесци стручног
већа
-задужена:
Владана Петровић
вођење евиденције
у свесци стручног
већа
-задужена:
Владана Петровић

Гимназија „Бора Станковић“

13.
14.
15.

Посета огледним часовима
сродних предмета
Анализа огледних часова
Организовање матрурских
испита

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
март
март-април
мај-јун

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА / ТИМ ЗА ОБЛАСТ
ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА, ФИЗИКА, ГЕОГРАФИЈА И БИОЛОГИЈА
Координатор: Марија Ђурић
Чланови тима: Љиљана Миладиновић, Ивана Тонса, Сандра Стојановић, Јелена Милић, Милена
Станковић, Снежана Јанковић, Марија Ђурић, Гордан Станојевић, Владана Голубовић, Јелена
Алексић, Ненад Милојевић, Жељко Младеновић, Ана Вељковић, Милан Радојковић, Милена
Радуловић, Јасмина Манојловић, Горица Стефановић, Марија Васиљевић, Милена Цветковић,
Тијана Павловић

Хемија
Активност
Обележавање Међународног дана
мола
Сарадња са ПМФ-ом: посета
факултету или стручно предавање
Обележавање Дана воде
Посета лабораторијама
Департмана за хемију на ПМФ-у

Период
реализације
22.10.2021.

Носиоци
активности
Сви чланови
актива
Децембар/Јануар Сви чланови
актива
22.03.2022.
Сви чланови
актива
Мај
Сви чланови
актива

Начин
евидентирања
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива

Физика
Активност
Сарадња са департманом за
физику ПМФ-а у Нишу:
организовање стручних
предавања, обавештавање
ученика о Градској школи физике
ФИЗНИШ
Сарадња са Машинским
факултетом: организовање
стручних предавања
Сарадња са Астрономским
друштвом ,,Алфа“

Период
реализације

Октобар-мај

Носиоци
активности
Јелена
Алексић,
Ненад
Милојевић,
Жељко
Младеновић

Начин
евидентирања

Свеска актива

Октобар-мај

Снежана
Јанковић

Свеска актива

Октобар-мај

Марија Ђурић,
Владана
Голубовић

Свеска актива
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Гимназија „Бора Станковић“
Учешће на фестивалу ,,Наук није
баук“
Учешће на Дану науке у оквиру
обележавања дана школе
Учешће на Међународном часу
(CERN Masterclass)

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Март-април
Март
Март-април

Сви чланови
актива
Сви чланови
актива
Гордан
Станојевић

Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива

Географија
Активност
Посета метеролошкој станици у
тврђави
Посета опсерваторији на
Природно- математичком
факултету

Период
реализације
Октобар

Носиоци
активности

Начин
евидентирања
Свеска актива
Чланови актива
географа

Октобар

Чланови актива

Свеска актива
географа

Учествовање у Бориним данима

Март

Чланови актива

Свеска актива
географа

Учествовање на фестивалима
,,Наук није баук '' и ,,Ноћ музеја''

Април-мај

Чланови актива

Свеска актива
географа

Биологија
Активност
•
•
•

Планирање набавке
наставних средстава за
извођење вежби
Израда годишњих и
оперативних планова рада
Избор семинара на нивоу
стручног већа за област
предмета

Период
реализације

Август/септембар

Сарадња са удружењем ,,ЗОО
Планет“

Октобар-мај

Одржавање био баште формиране
у оквиру пројекта "Foody“

Октобар-јун

Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода и
предлог мера за побољшање
квалитета знања/квалитета
наставе

Новембар
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Носиоци
активности

Сви чланови

Јасмина
Манојловић,
Марија
Васиљевић
Координатор
Јасмина
Манојловић
Чланови
Актива
Чланови
Актива

Начин
евидентирања

Свеска Актива

Свеска Актива

Свеска Актива

Свеска Актива

Гимназија „Бора Станковић“
Сарадња са департманом за
биологију са ПМФ: посета
факултету, организовање
стручних предавања
Израда веб странице за предмет
биологија, у оквиру школског
сајта
Вршњачка едукација на тему
,,Полно преносиве болести“
• Анализа васпитнообразовног рада на крају
првог полугодишта, мере
за побољшање успеха
• Предлог тема за израду
матурских радова
• Припрема школског
такмичења
•

Организовање предавања и
вежби у извођењу
миколошке секције

Припрема ученика за пријемни
испит за упис у одељење ученика
са посебним способностима за
биологију и хемију
Припрема, реализација и анализа
такмичења
Учешће на Дану науке у оквиру
обележавања Дана школе
Организовање теренске наставе
на изабраном терену
• Одбрана матурских радова
• Анализа успеха ученика на
крају школске године
• Анализа стручног
усавршавања
• Анализа исхода и
реализације планираних
циљева

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Новембар-јун

Новембар

Децембар

Чланови
Актива
Координатор
Милена
Цветковић,
Марија
Васиљевић
Горица
Стефановић

Свеска Актива

Свеска Актива

Свеска Актива

Децембар-јануар

Чланови
Актива

Свеска Актива

фебруар

Чланови
актива

Свеска Актива

фебруар-март

Јасмина
Манојловић

Свеска Актива

Март-мај

Чланови
Актива

Свеска Актива

Март-април
Април
Мај

Чланови
Актива
Чланови
Актива
Чланови
Актива

Свеска Актива
Свеска Актива
Свеска Активаа

Јун

Чланови
Актива

Свеска Актива

Јул

Чланови
Актива

Свеска Актива
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Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

ПРОГРАМ РАДАСТРУЧНОГ ВЕЋА ГЕОГРАФИЈЕ
РБ

Назив активности

Време
реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

1.

Усвајање уџбеника за текућу
школску годину

септембар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

2.

Израда планова и програма рада
наставника и израда и усвајање
плана и програма рада стручног
већа

септембар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа
књига евиденције
додатне и допунске
наставе
књига евиденције
састанака стручног
већа
књига евиденције
додатне и допунске
наставе
програм стручног
усавршавања
наставника и
сарадника

3.

Планирање огледних часова

септембар

сви чланови стручног
већа

4.

Израда и усвајање планова и
програма рада наставника за
додатну и допунску наставу

септембар

сви чланови стручног
већа

5.

Избор ученика за додатну и
допунску наставу

октобар

сви чланови стручног
већа

6.

Анализа каталога семинара и
планирање учешћа професора

октобар

сви чланови стручног
већа

7.

Анализа успеха ученика из
предмета на крају првог
тромесечја

октобар

сви чланови стручног
већа

одељенске
статистике успеха

8

Састављање и усвајање
матурских тема

децембар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

децембар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

децембар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

јануар

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

фебруар/март

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

април

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа

9

10

11

12

13

Разговор о матурским и
истраживачким темама и
пружање помоћи ученицима око
избора теме и литературе
Пружање помоћи ученицима око
концепције матурског рада кроз
израду теза
Анализа успеха ученика из
предмета на крају првог
полугодишта
Анализа ефеката додатне и
допунске наставе
Анализаогледних часова
Припрема и презентација
стручних радова ученика
поводом Дана школе
Анализа огледних часова и
коришћења савремених
наставних средстава
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14

15

Посета огледним часовима
сродних предмета
Анализа успеха ученика из
предмета на крају тромесечја
Анализа огледних часова
Посета Метеоролошкој станици
у Тврђави
Преглед и исправка радних
верзија матурских радова
Анализа успеха на матурским
испитима
Избор најбољих матурских
радова
Оцена постигнутих резултата и
самовредновање
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мај

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака стручног
већа
евиденција излета,
посета

јун

сви чланови стручног
већа

књига евиденције
састанака

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА БИОЛОГИЈЕ
РБ
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Назив активности
Усвајање уџбеника за школску
годину
Усаглашавање и усвајање
годишњих планова рада
Договор око израде годишњих
планова додатне и допунске
наставе са посебним освртом на
први разред
Доношење плана рада стручног
већа за школску годину
Планирање учешћа професора на
семинарима
Усаглашавање критеријума
оцењивања
Корелација у настави природних
наука

Време
реализације

Носиоци
активности
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Евиденција у свесци
рада стручног већа
Евиденција у свесци
рада стручног већа

септембар

сви чланови
стручног већа

Евиденција у свесци
рада стручног већа

октобар

сви чланови
стручног већа

октобар

сви чланови
стручног већа

Евиденција у свесци
рада стручног већа
Програм стручног
усавршавања и
извештај о раду
стручног већа
Правилник о
оцењивању ученика
Евиденција у свесци
рада стручног већа
Дневник рада и
статистика успеха
ученика и владања
Седница наставничког
већа
Свеска евиденције
огледних часова
Дневник рада и
статистика успеха
ученика и владања

септембар
септембар

октобар
новембар

8.

Анализа успеха и похађање часова

новембар

9.

Усвајање матурских тема

децембар

10.

Планирање огледних часова

децембар

11.

Анализа успеха и похађања часова
на крају првог полугодишта

јануар
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Горица
Стефановић
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Начин праћења
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Активно учење у настави

фебруар

фебруар

Свеска евиденције
огледних часова и
дневници рада

сви чланови
стручног већа
Јасмина
Манојловић
Горица
Стефановић
Јасмина
Манојловић
Горица
Стефановић

13.

Договор о такмичењима ученика

15.

Анализа резултата са такмичења и
планирање даљих активности

март

16.

Посета огледним часовима
сродних предмета
(интердисциплинарних)

април

сви чланови
стручног већа

17.

Анализа успеха и похађања часова

април

сви чланови
стручног већа

18.

Анализа огледних часова

мај

19.

Припрема матурских испита

мај

20.

Организовање матурских испита

јун

21.

Избор најбољих матурских радова

јун

сви чланови
стручног већа

22.

Оцена постигнутих резултата и
самовредновање

јун

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
такмичења
Књига евиденције
такмичења;
Евиденција у свесци о
раду стручног већа
Евиденција у свесци о
раду стручног већа и
дневници рада
Дневник рада и
статистика успеха
ученика и владања
Свеска евиденције
огледних часова
Евиденција у свесци о
раду стручног већа
Записници са
матурских испита
Евиденција у свесци о
раду стручног већа и
медиjaтека
Дневници рада и
статистика успеха
ученика;
Израда извештаја

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИКЕ
РБ
1.

2.

Назив активности
Усвајање уџбеника за
школску годину
израда и усаглашавање
планова и програма рада
наставника за редовну
наставу

Време
реализације

Носиоци
активности
сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа

септембар

сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа

септембар

3.

израда и усвајање плана и
програма рада стручног већа

септембар

сви чланови
стручног већа

4.

Планирање учешћа
професора на семинарима

септембар

сви чланови
стручног већа

5.

евидентирање ученика за
додатну и допунску наставу

октобар

сви чланови
стручног већа
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Начин праћења

књига евиденције
додатне и допунске
наставе
програм стручног
усавршавања наставника
и сарадника
књига евиденције
састанака стручног већа
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6.

израда и усвајање планова и
програма рада наставника за
додатну и допунску наставу

октобар

7.

планирање огледних часова

октобар

8.

евидентирање ученика за
такмичење

9.

10
11.
12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

анализа успеха ученика из
предмета на крају првог
тромесечја
усаглашавање критеријума
оцењивања
састављање и усвајање
матурских тема
пружање помоћи ученицима
око избора тема и литературе
за израду матурског рада
пружање помоћи ученицима
око концепције матурског
рада кроз израду теза
анализа успеха ученика из
предмета на крају првог
полугодишта
анализа ефеката додатне и
допунске наставе
учешће наставника на
семинару поводом
јануарских дана просветних
радника
упознавање са планом и
програмом такмичења
ученика
планирање, организација и
учешће на општинском
такмичењу ученика
анализа резултата са
општинског и припрема за
регионално такмичење
ученика
припреме и учешће на
регионалном такмичењу
ученика
анализа огледних часова и
коришћења савремених
наставних средстава
припрема и презентација
стручних радова ученика
поводом Дана школе

новембар
новембар
новембар
децембар

сви чланови
стручног већа

одељенске статистике
успеха

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа
Евиденција у програму
рада
Дневник рада и
статистика успеха
ученика и владања у
првом клас.периоду
књига евиденције
састанака стручног већа
Извештај наставничком
већу
Књига евиденције
огледних часова и
дневници рада

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

децембар

сви чланови
стручног већа

децембар

сви чланови
стручног већа

јануар

сви чланови
стручног већа

јануар

сви чланови
стручног већа

јануар

сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа

фебруар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
такмичења

фебруар

сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа

фебруар

сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа

март

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
огледних часова и
дневници рада

март

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
такмичења

март

сви чланови
стручног већа

књига евиденције
састанака стручног већа
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књига евиденције
састанака стручног већа
Статистика успеха
ученика и владања у
првом полугођу
Књига евиденције
огледних часова и
дневници рада
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23.

Посета огледним часовима
сродних предмета

24.

Анализа успеха ученика из
предмета на крају трећег
тромесечја

25.

Анализа огледних часова

26.
27.
28.
29.

30.

прегледавање и исправљање
радних верзија матурских
радова
формирање ЦД-теке од
ученичких презентација
Организовање и реализација
матурских испита
Избор најбољих матурских
радова
Оцена постигнутих резултата
и самовредновање

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
април

сви чланови
стручног већа

април

сви чланови
стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа

мај

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

мај
јун
јун

Дневник рада
Дневник рада и
статистика успеха
ученика и владања у
трећем клас.периоду
Књига евиденције
огледних часова и
дневници рада
Списак са темама
књига евиденције
састанака стручног већа
Записници са матурских
испита

сви чланови
стручног већа

јун

Медијатека
Дневник рада и
статистика успеха
ученика на крају
школске године

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ХЕМИЈЕ
РБ

1.

2.

3.

4.

Време
реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

август

сви
наставници
стручног
већа

Евиденција
планова и
програма рада код
директора школе

септембар

сви
наставници
стручног
већа

Евиденција
планова и
програма рада код
директора школе

октобар

сви
наставници
стручног
већа

Извештај о раду
стручног већа,
свеска за
евиденцију о
извођењу
огледних часова

новембар

сви
наставници

Извештај о раду
стручног већа

Назив активности
Израда оперативних и месечних планова
Усвајање поделе предмета на наставнике
Избор председника стручног већа
Предлог структуре 40-часовне радне недеље
Договор о коришћењу уџбеника и
одговарајућих приучника
Набавка неопходних хемикалија и
лабораторијске опреме за кабинет хемије
Организовање додатне и допунске наставе
Усклађивање критеријума оцењивања
Организација посете – Ноћ истраживача
Договор око реализације угледних и
огледних часова
Pедовност оцењивања
Припрема и организација поводом дана
мола
Обележавање Међународног дана мола
Анализа успеха током првог тромесечја и
предлози за даљи рад и сарадњу,као и за
његово побољшање
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Сарадња са ПМФ-ом (посета факултету или
стручно предавање)

5.

6.

Сарадња са осталим члановима стручног
већа за природне науке(међусобне посете)

Сарадња са ПМФ-ом (посета факултету
или стручно предавање)
Предлози за даљи рад и сарадњу
Договор око избора и организације
реализације поставке везане за фестивал
„Наук није баук“
Подела тема за матурске радове
Одређивање ментора за матурске радове
Анализа васпитно- образовног рада на крају
првог полугодишта

стручног
већа

децембар

сви
наставници
стручног
већа

јануар
/фебруар

сви
наставници
стручног
већа

08.03.2023.

сви
наставници
стручног
већа

март

сви
наставници
стручног
већа

Извештај о раду
стручног већа

Извештај о раду
стручног већа

Мере за побољшање успеха
7.

8.

9.

Жене у хемији
Припреме за такмичење (израда
истраживачких радова)
Дани науке-Борини дани
Обележавање „Дана воде“ 22.3.
Учешће на фестивалу “Наук није баук
Анализа међуокружног такмичења
Трећи класификациони период-анализа
успеха
Мере за побољшање успеха
Анализа републичког такмичења

април

10.

Обележавање Дана планете Земље

22.04.2023

11.

Припремна настава за специјално
биохемијско одељење

април / мај

12.

Посете лабораторијама Департмана за
хемију
Предлагање коначне верзије матурских
радова
Уједначавање критеријума оцењивања и
тежине завршних тестова знања

13.

Анализа успеха на крају школске године

203

сви
наставници
стручног
већа
сви
наставници
стручног
већа
сви
наставници
стручног
већа

Извештај о раду
стручног већа
Извештај о раду
стручног већа
Извештај
опостигнутим
резултатима
такмичењу
Извештај о раду
стручног већа
Извештај о раду
стручног већа

Извештај о раду
стручног већа

мај

сви
наставници
стручног
већа

Записници са
матурских испита
Извештај о раду
стручног већа

јун

сви
наставници
стручног
већа

Извештај о раду
стручног већа
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 2022/2023.
Координатор: Ивана Стаменковић
Стручно веће за предмет

Математика

Координатор

Митић Марија
Милошевић
Ивана
Кваић Слађана
Тотић Ненад
Станојевић Ана
Милошевић
Тамара
Митић Марија
Стаменковић
Ивана
Стојановић
Дуња
Живковић
Марија

Чланови

Информатика и
рачунарство
Станојевић Ана
Пешић Маја
Станковић Дејан
Станојевић Ана
Ивановић Милан
Крстовић Митар
Младеновић Мирјана
Ђуришић Андрија
Пејчић Дејан
Илић Драган
Михајловић Владан
Стојковић Наташа

Активност

Период
реализације

Носиоци активности

Начин
евидентирања

Форум напредних технологија

октобар

чланови стручног већа за
предмет инф. и рач.

евиденција
стручног већа

ИТ дан

март

Младеновић Мирјана

Секције: ООП
Секције: Роботика
Секције: Фото
Емисија

Школска
година
Школска
година
Школска
година
Школска
година

Крстовић Митар
Младеновић Мирјана
Ђуришић Андрија
Крстовић Митар

евиденција
стручног већа
евиденција
стручног већа
евиденција
стручног већа
евиденција
стручног већа
евиденција
стручног већа

Сарадња са факултетима:
Сингидунум

Школска
година

Младеновић Мирјана

евиденција
стручног већа

Сарадња са факултетима:
Метрополитан

Школска
година

Младеновић Мирјана

евиденција
стручног већа
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Сарадња са факултетима: ПМФ
(хтмл предавање)

Школска
година

чланови стручног већа за
предмет инф. и рач.

евиденција
стручног већа

Сарадња са факултетима: ЕЛФ

Школска
година.

чланови стручног већа за
предмет инф. и рач.

евиденција
стручног већа

Конкурс (видео, игрице,
апликације)

евиденција
стручног већа

по избору и договору

Дан броја Пи

март

чланови стручног већа за
предмет мат.

евиденција
стручног већа

Сарадња са факултетима: ПМФ

Школска
година

чланови стручног већа за
предмет мат.

евиденција
стручног већа

Мост математике

април

по договору

евиденција
стручног већа

Математика у мају (сарадња са
Регионалним центром Ниш)

мај

чланови стручног већа за
предмет мат.

евиденција
стручног већа

ПРОГРАМ РАДАСТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
РБ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Назив активности

Време
реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

Подела задужења у школској години

август

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

септембар

сви чланови
стручног већа

Годишњи планови
рада

септембар

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

Усаглашавање годишњих планова
рада, плана израде писмених
задатака, плана и критеријума
оцењивања
Избор понуђених семинара за текућу
школску годину, исказивање потреба
за наставним средствима, договор о
извођењу угледних часова
Иницијално тестирање ученика
првог разреда
Анализа резултата тестирања и
предзнања ученика првог разреда
Разматрање стручног усавршавања
чланова актива

септембар
септембар
октобар
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сви чланови
стручног већа
који предају у
првом разреду
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
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7.
8.
9.
10.
11.

Договор о организовању допунске и
додатне наставе, припреме ученика
за такмичење
Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода
Усвајање матурских тема
Анализа успеха ученика на крају
првог полугодишта
Анализа рада актива у првом
полугодишту, мишљења и препоруке
за даљи рад

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

сви чланови
стручног већа

Дневник осталих
облика в.о. рада

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

јануар

сви чланови
стручног већа

Дневник осталих
облика в.о. рада

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Резултати
општинског
такмичења
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Резултати
окружног
такмичења
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

октобар
октобар
децембар
јануар

12.

Релизација општинског такмичења

јануар

сви чланови
стручног већа

13.

Успех ученика на општинском
такмичењу

јануар

сви чланови
стручног већа

14.

Разматрање стручног усавршавања
чланова актива

јануар

15.

Релизација окружног такмичења

фебруар

16.

Успех ученика на окружном
такмичењу

фебруар

17.
18.

Пријављивање за такмичења
“Мислиша” и “Кенгур”;
Израда плана припреме ученика за
упис у рачунарско одељење

фебруар
фебруар

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

19.

Обележавања «Дана броја Пи»

март

20.

Релизација такмичења “Мислиша”

март

21.

Релизација такмичења “Кенгур”

март

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

22.

Реализација пробне државне матуре
за школску 2022/2023. годину

март

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

23.
24.
25.
26.

Разматрање стручног усавршавања
чланова актива
Анализа успеха ученика на крају
трећег класификационог периода
Формирање екипе за учешће на
екипном такмичењу “Архимедес“
Анализа успеха на такмичењима
«Мислиша» и «Кенгур»

април
април
април
април
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Релизација учешћа на државном
такмичењу
Успех ученика на државном
такмичењу
Организација пробног матурског
испита
Анализа успеха на пробном
матурском испиту
Релизација учешћа на екипном
такмичењу “Архимедес”

27.
28.
29.
30.
31.

мај
фебруар
мај
мај
мај

32.

Организација матурског испита

мај

33.

Анализа успеха на матурском испиту

мај

34.

Одбрана матурских радова

јун

35.

Анализа успеха на матури

јун

Анализа успеха на Архимедеровом
турниру, анализа успеха на
такмичењима
Анализа успеха ученика на крају
наставне године
Усвајање уџбеника за наредну
школску годину
Разматрање стручног усавршавања
чланова актива
Израда плана стручног усавршавања
актива за наредну школску годину
Анализа рада актива у протеклој
школској години, мишљења и
препоруке за даљи рад

36.
37.
38.
39.
40.
41.

јун
јун
јун
јул
јул
јул

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа.
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа
сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа
Књига евиденције
рада стручног већа

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције
рада стручног већа

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИНФОРМАТИКЕ
РБ

Назив активности

Време
реализације

Носиоци
активности
Маја Пешић,
Мирјана
Младеновић

1.

Израда распореда употребе
кабинета

септембар

2.

Израда распореда блок
наставе

септембар

Дејан Станковић

3.

План стручног усавршавања

септембар

сви чланови
стручног већа
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Начин праћења
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Програм стручног
усавршавања за
наставнике и
сараднике

Гимназија „Бора Станковић“

4.

5.

Корелација наставних
садржаја и усаглашавање
рада наставника истог или
сродних предмета
Подела ангажовања око
одржавања рачунара, сарадње
са школском
администрацијом

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

септембар

Ана Станојевић

Књига евиденције са
састанка стручног
већа

октобар

Дејан Станковић

Извештај рада школе

6.

Анализа и ажурирање
школске интернет
презетнације

октобар

Дејан Станковић,
Милан Ивановић,
Митар Крстовић

Извештај рада школе

7.

Израда планова допунске и
додатне наставе

октобар

сви чланови
стручног већа

Школска
документација
пред.наставника

8.

Усвајање плана рада
информатичке секције

октобар

М. Крстовић,
Д.Станковић,
Андрија Ђуришић

Књига евиденције
рада секција

9.

Сарадња са Центром за
таленте

новембар

Митар Крстовић

10.

Анализа стања рачунарске
опреме

новембар

Дејан Станковић

11.

Дефинисање тема за матурски
испит

децембар

Дејан Станковић
Митар Крстовић

12.

Анализа успеха и рада на
крају првог полугођа

децембар

Наташа Стојковић

13.

Обрада података

јануар

Дејан Станковић

14.

Стручно усавршавање
наставника

јануар

Наташа Стојковић

15.

Сређивање кабинета

фебруар

Митар Крстовић
Дејан Станковић

фебруар

Милан Ивановић,
Дејан Пејчић,
Драган Илић,
Митар Крстовић
професори са
факултета

Књига евиденције
додатне наставе

март

сви чланови
стручног већа

Књига евид. састанка
стручног већа
Књига евид.
доп.наставе

16.

Припреме ученика за
такмичења

17.

Мере за побољшање успеха
ученика за учење и
напредовање
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Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Извештај рада школе
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа
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март

Митар Крстовић
Милан Ивановић
Мирјана
Младеновић

Извештај рада школе

април

Дејан Станковић
Митар Крстовић

Књига евиденције
додатне наставе

април

Дејан Станковић

Књига евиденције са
састанка стручног
већа

Ажурирање школске
интернет презетнације

мај

Дејан Станковић,
Милан Ивановић,
Митар Крстовић

Извештај рада школе

22.

Матурски испити

јун

Дејан Станковић
Митар Крстовић

Записници са
матурских испита

23.

Анализа успеха и рада на
крају другог полугођа

јун

Наташа Стојковић

Књига евиденције са
састанка стручног
већа

24.

Реализација планова рада
редовне наставе и
ваннаставних активности и
анализа успеха на крају
школске године

јун

сви чланови
стручног већа

Књига евиденције са
састанка стручног
већа

25.

Стручно усавршавање
наставника

јун

Наташа Стојковић

Књига евиденције са
састанка стручног
већа

26.

Обрада података

јун

Дејан Станковић

Извештај рада школе

Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већа

18.

Учествовање у организацији
Дана школе

19.

Праћење израде матурских
тема

20.

Анализа стања рачунарске
опреме

21.

27.

Обрада пријемних испита

јун

Дејан Станковић,
Наташа Стојковић,
Мирјана
Младеновић,
Ана Станојевић

28.

Израда диплома,
сведочанства и промотивног
материјала

јун

Милан Ивановић,
Мирјана
Младеновић

29.

Сређивање кабинета

јун

Mилан Ивановић
Дејан Станковић

30.

Договор о организовању
наставе у следећој школској
години

јун

сви чланови
стручног већа
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Књига евиденције са
састанка стручног
већа
Књига евиденције са
састанка стручног
већa
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ

РБ

Назив активности

Време реализације

Носиоци
активности

1.

Циљеви и задаци сваког од
предмета

септембар

чланови
актива

2.

Усвајање плана рада

септембар

чланови
актива

3.

Избор уџбеника

септембар

чланови
актива

септембар 2

чланови
актива

октобар

чланови
актива

октобар

чланови
актива

4.

5.

6.

Корелација наставних садржаја
и усаглашавање рада наставника
истог или сродних предмета
Модернизација наставе:
распоред огледних предавања са
иновативним облицима рада
Предлагање потребних мера
рада стручног усавршавања
наставника

7.

Организовање и распоред
ваннаставних активности

октобар

чланови
актива

8.

Уједначавање критеријума
оцењивања

новембар

чланови
актива

9.

Усаглашавање рада наставника
истог или сродних предмета

новембар

чланови
актива

10.

Анализа успеха и дисциплина
на крају првог полугођа

децембар

чланови
актива

11.

Похваљивање и награђивање
ученика и наставника

децембар

чланови
актива

12.

Договор о раду у другом
полугодишту

јануар

чланови
актива

13.

Мере за побољшање успеха

јануар

чланови
актива

15.

Предлагање нових облика рада
и употреба савременијих
средстава

јануар

чланови
актива

16.

Договор око ораганизовања и
спровођења матура

фебруар

чланови
актива
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Начин праћења
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Учествовање ученика на
такмичењима
Мере за побољшање успеха,
односно мотивација ученика за
учење и напредовање
Праћење реализације рада
редовне и ваннаставне
активности
Понашање ученика за време
наставе и ваннаставних
активности
Анализа часа са иновативним
облицима рада
Реализација планова рада
редовне наставе и ваннаставних
активности и анализа успеха и
дисциплина на крају школске
године
Два одласка у Софију и Београд
ради слушања опере или
концерта
Једнодневни излет до Београда
и посета музејима

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

фебруар

чланови
актива

март

чланови
актива

април

чланови
актива

април

чланови
актива

мај

чланови
актива

Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа

јун

чланови
актива

Књига евиденције
са састанка
стручног већа

школска година

чланови
актива

школска година

чланови
актива

Књига евиденције
са састанка
стручног већа
Књига евиденције
са састанка
стручног већа

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
РБ

Назив активности

Време реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

септембар

сви чланови
стручног већа

Евиденција у
свесци о раду
стручног већа

септембар

чланови
стручног већа

1.

Подела спортова (секција) на
професоре

2.

Подношење захтева за набавку
наставних средстава и реквизита
неопходних за наставу и
спортске секције

3.

Стручно усавршавање
професора

септембар-јун

сви чланови
стручног већа

4.

Организовање утакмица и
припрема у складу са
календаром такмичења на нивоу
школе, општине (града),
окружно, међуокружно и
републичко такмичење

септембар-јун

сви чланови
стручног већа
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Евиденција у
свесци о раду
стручног већа;
Захтев директору
Евиденција у
свесци о раду
стручног већа
Евиденција у
свесци о раду
стручног већа
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5.

Мере за побољшање редовне
наставе

септембар-јун

сви чланови
стручног већа

6.

Иновације у настави – огледни
часови

септембар-јун

сви чланови
стручног већа

7.

Излети са пешачењем за цео
колектив школе – најмање два
излета у току шк.године

септембар-јун

сви чланови
стручног већа

Евиденција у
свесци о раду
стручног већа
Евиденција у
свесци о раду
стручног већа
Евиденција у
свесци о раду
стручног већа

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ, ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ И ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА,
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ, МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА, УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Координатор: Марија Живковић
Чланови тима: Марија Живковић, Зоран Симоновић, Сандра Стојановић, Наталија Јовановић,
Јелена Цветковић, Маја Здравковић, Јеврем Буздимовић,Тијана Павловић, Драгана Цветковић
Примењене науке
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
Организација посете – Ноћ
Сандра
27.09.2022.
истраживача
Стојановић
Обележавање Међународног дана
Сандра
октобар
мола
Стојановић
Сандра
Сарадња са ПМФ-ом: посета
новембарСтојановић,Тијана
факултету или стручно предавање
децембар
Павловић
Сандра
Пројекат „Рециклажа“ поводом
18.03.2023.
Стојановић,Тијана
обележавања Дана планете
Павловић
Сандра
Обележавање Дана воде
22.03.2023
Стојановић
Посета лабораторијама Департманa
Сандра
мај
за хемију
Стојановић
Здравље и спорт
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
Сарадња са Фудбалским и
Кошаркашким савезом Ниша,
Октобар-мај Зоран Симоновић
учествовање у њихоим пројекима
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Начин
евидентирања
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Начин
евидентирања
Свеска актива
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Сарадња са Факултетом спорта и
физичког васпитања организовање
Октобар-мај Зоран Симоновић
стручних предавања
Сарадња са Фудбалским клубом
Октобар-мај Зоран Симоновић
Раднички Из Ниша
Организација спортских турнира у
Октобар-мај Зоран Симоновић
школи у хуманитарне сврхе
Посета базену, теретанама, куглани,
Октобар-мај Зоран Симоновић
утакмицама,
Језик, медији и култура
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
организовање стручних предавања у
сарадњи са наставним особљем
Филозофског факултета у Нишу,
септембар – Наталија
Департмана за комуникологију и
јун
Јовановић,
новинарство, психологију,
социологију и српски језик
посета представи „Божићна прича“
Наталија
на енглеском језику у Народном
октобар
Јовановић,
позоришту у Нишу
посета опери „Мадам Батерфлај‟ на
Наталија
енглеском језику у биоскопу
новембар
Јовановић
Синеплекс у Нишу
посета Радио телевизији Србије –
Наталија
децембар
Дописништво Ниш
Јовановић
посета ретроспективне изложбе
„Чистач‟ Марине Абрамовић у
Наталија
јануар
Музеју савремене уметности у
Јовановић
Београду
посета Галерији савремене уметности
Наталија
фебруар
у Нишу
Јовановић
посета Нишком симфонијском
Наталија
март
оркестру
Јовановић
одлазак на пешачку туру „Арбињска
Наталија
бајка‟ у сарадњи са агенцијом Nature април
Јовановић
Travel Office из Ниша
посета филму „Артемис Фаул‟ у
Наталија
мај
биоскопу Вилинград
Јовановић
учествовање у једној од тимских
Наталија
игара играонице Escape Room у
јун
Јовановић
Нишу
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Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Свеска актива
Начин
евидентирања

свеска актива

свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
свеска актива
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Савремене технологије
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
септембар –
Вештачка интелигенција
Марија Живковић
јун
Примена рачунара у разним
септембар –
Марија Живковић
областима
јун
Основи геополитике
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
организовање стручних предавања у
септембар – Јеврем
сарадњи са наставним особљем
јун
Буздумовић
Правног факултета у Нишу,
Критички разматра предности и мане
септембар – Јеврем
гополитичког положаја Србије и
јун
Буздумовић
других држава
Методологија научног истраживања
Период
Носиоци
Активност
реализације активности
организовање стручних предавања у
сарадњи са наставним особљем
Филозофског факултета у Нишу,
септембар –
Маја Здравковић
Департмана за комуникологију и
јун
новинарство, психологију,
социологију и српски језик
Аргументовано дискутује о значају
октобар
Маја Здравковић
научног истраживања
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Начин
евидентирања
свеска актива
свеска актива
Начин
евидентирања
свеска актива
свеска актива
Начин
евидентирања

свеска актива

свеска актива

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

ПРОГРАМ ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ - ПРОГРАМСКИХ
ЗАДАТАКА ШКОЛЕ
Садржаји програма
Период
1. Документација за свакодневно континуирано праћење осавремењавања
васпитно-образовног процеса
IX,X
а) евиденциона листа праћења нивоа организације васпитно - образовног
рада у школи
2. Израда документације за свакодневно праћење остваривања фонда радног
IX,
времена за реализацију програмских задатак школе
X,
а) реализација фонда часова
IX
б) одсуство са посла због боловања и приватних потреба
ц) стручно усавршавање наставника
3. Израда кумулативног извештаја о раду наставника у току школске године
XI
4. Израда документације за планирање рада у школи (наставног рада)
IX
5. Израда адекватног профила педагошке документације за израду годишњег
III
програма рада школе
6. Усавршавање - допуна постојеће документације за праћење рада у школи
а) Вођење хронологије рада школе
б) Хронологија о раду одељенске заједнице
ц) Регистар програма рада школе
д) Регистар планова и припрема
XI,XII
е) Регистар извештаја о раду школе
ф) Фото-документација школе сређена у албумима и по рубрикама
г) Картотека стручног усавршавања наставника
х) Картотека родитеља ученика
и) Фото-документација о ученицима школе
ј) Књига награћених и похваљених ученика
к) Концепти одржаних предавања
л) Картотека дидактичких материјала
м) Хемеротека радаова
н) Регистар додељених признања школи
о) Документација карактеристичних радова ученика
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСТВАРЕНЕ САРАДЊЕ НАСТАВНИКА СА
РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА
1. Праћење квалитета сарадње са родитељима ученика
IX-VII
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
1. Праћење и процењивање стручног усавршавања (дневник и евиденционе
XI,II,VI
листе)
ПОСТУПЦИ И ТЕХНИКЕ САМОЕВАЛУАЦИЈЕ
1. Инструменти за самоевалуацију наставника (примена)
а) Евиденционе листе о праћењу нивоа организације наставе и примене
XI, II, VI
иновација у раду
б) Евиденционе листе за праћење сарадње са родитељима ученика
ц) Упитник - извештај комуникативног карактера о васпитнообразовном раду
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

Садржаји програма
Период
1. Примена микро - тестова за петминутна испитивања (у току године)
XII,VI
према договору са наставницима
2. Став ученика према појединим наставним областима
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ САДРЖАЈА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У СЛОБОДНОМ
ВРЕМЕНУ
1. Вредновање интересовања ученика за садржај активности у слободном
XII
времену
ПРАЋЕЊЕ ОДНОСА УЧЕНИКА ПРЕМА ДУЖНОСТИМА
1. Праћење односа ученика према дужности - дежурног и редара у школи
I-VII
ВРЕДНОВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА И ПРИХВАЋЕНОСТИ УЧЕНИКА У
ОДЕЉЕЊСКОМ КОЛЕКТИВУ
1. Социометријско испитивање положаја ученика у одељењском колективу
XI, VI
2. Процена понашања ученика “ко је ко”
ЕВАЛУАЦИJA И САМОЕВАЛУАЦИЈА РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
1. Праћење и вредновање саветодавног рада педагога са ученицима
- Праћење саветодавног рада са ученицима (индивидуални, групни,
XI, IV, VI
пленарни)
2. Праћење и вредновање саветодавног рада педагога са родитељима ученика
-Индивидуални и групни саветодавни рад педагога
3. Праћење и вредновање саветодавног рада педагога са наставницима
-Инструктивна и саветодавна помоћ наставницима у припремању и
I
организацији васпитно-образовног рада
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ПЕДАГОГА НА ПЛАНУ ОСАВРЕМЕЊИВАЊА
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА
1. Праћење примене иновација у васпитно-образовном процесу
XI, II, VI
2. Вођење кумулативног упитника извештаја о раду (самоевалуација)
I, V
3. Израдa инструмената за мерење и процењивање васпитно-образовних
резултата
ИЗРАДА ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНИВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА
1. Израда серија микро - задатака објективног типа за континуирано
XI,II,IV
праћење рада ученика из разних предмета
2. Израда чек листа за посматрање активности ученика на часу
I
3. Израда инструмената за процењивање интер-акције ученика и
III
наставника на часу
а) Израда инструмената за процењивање резултата рада наставника на
часовима васпитно-образовног рада
4. Израда скалера за евалуацију наставних часова
а) настава матерњег језика
IX
б) евалуација часова страног језика
X
ц) евалуација часова математике
XI
д) евалуација часова физике
XII
е) евалуација часова хемије
I
ф) евалуација часова ликовног и музичког васпитања
II
г) евалуација часова биологије
II
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5. Израда евиденционих листа за праћење рада у школи
а) Евиденциона листа за праћење хигијенских услова
б) Евиденциона листа о фреквенцији коришћења објеката
ц) Евиденциона листа о фреквенцији коришћења културно - производних и
других објеката
д) Евиденциона листа за праћење и процењивање ефикасности система
комуникације и информација колектива
е) Евиденциона листа за праћење припремања наставника за допунску,
додатну наставу и слободно време
ф) Евиденциона листа за праћење саветодавног рада директора школе
г) Израда серија задатака за микро испитивање

XII
XII
I
I
III
III
III

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРИПРЕМАЊА НАСТАВНИКА ЗА ВАСПИТНООБРАЗОВНИ ПРОЦЕС
1. Праћење и процењивање припремања наставника за наставу
IX, XII, II
2. Праћење и процењивање припремања наставника за
а) допунску и додатну наставу
XII, IV
б) слободно време
ц) рад са одељенским заједницама
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕЊИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА
1. Праћење и вредновање васпитно-образовног процеса (ниво организације
XII
наставног рада), евиденциона листа о примени иновација и савремене
технологије наставног рада
2. Процењивање организације васпитно-образовног процеса и положаја
III
ученика у њему

НАЧИН ПРАЋЕЊА:
Педагошка документација, књиге евиденције додатне и допунске наставе и ваннаставних
активности, годишњи извештај директора о раду школе.
ГОДИШЊИ ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.
ГОДИНУ
УВОД
Гимназија “Бора Станковић” има дугогодишње искуство вршења процеса самовредновања, који
осим што је законска обавеза посматрамо као врло користан процес за унапређивање образовноваспитног рада у свим доменима. Самовредновање и вредновање рада школе је засновано на
стандардима квалитета дефинисаним Правилником о стандардима квалитета рада образовноваспитних установа.
Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
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1.2.Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у
школи
Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења
Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика
Област квалитета 5: ЕТОС
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу
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ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА
АКТИВНОСТИ
Избор области и
стандарда за
самовредновање,
подела задужења у
оквиру тима
Израда анкета и
упитника за
самовредновање

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ИНСТРУМЕНТИ

ТЕХНИКЕ

Правилник о стандардима
Тим за
квалитета рада установе (,,Сл.
Дискусија,догово Септембар
самовредновање Гласник РС - Просветни гласник“ р, анализа
2022.
бр. 14/2018)
Тим за
самовредновање Анкете и упитници
,психолог

ИСХОДИ АКТИВНОСТИ
Сачињен годишњи план
самовредновања у складу са
Правилником о вредновању
квалитета рада установа

Израда анкета и
Реализован технички део израде
Jануар 2023.
упитника
анкета (упитника)

Договор о избору
Тим за
Литература о спровођењу
репрезентативног
самовредновање истраживања
узорка за анкетирање

Прикупљање и
анализирање
документације

ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Договорен начин избора узорка за
Дискусија,догово
Фебруар 2023. анкетирање и начин упознавања са
р, анализа
предметом самовредновања

Евиденциони листови о посети
часовима; дневници о.в. рада;
евиденција о раду Педагошког
колегијума и стучних већа
предмета; евиденција стручне
службе и одељенских старешина;
Тим за
евиденција тима за безбедност и
самовредновање тима за подршку процесу учења;
записници о раду Парламента,
Наставничког већа и Савета
родитеља; извештаји о стручном
усавршавању наставника;
извештаји тима за школско
развојно планирање

219

Прикупљање и
анализирање
документације

Извршена квалитативна анализа
Фебруар - мај релевантне документације и
2023.
анaлизирана процена остварености
појединих индикатора

Гимназија „Бора Станковић“

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Анкетирање
Тим за
Попуњавање
Анкете и упитници за наставнике,
наставника, родитеља самовредновање
анкета и
родитеље и ученике
и ученика
,
упитника

Фебруараприл 2023.

Спроведено анкетирање на нивоу
договореног узорка

Извршена квалитативна анализа
резултата анкетирања (анализирана
Анализа података Мај- јун 2023.
процена остварености појединих
индикатора)
Извршена процена остварености
изабраних стандарда, излистане
Тим за
Прикупљени подаци, литература о Дискусуја,
мај - јун 2023. јаке стране и слабости, дат предлог
самовредновање самовредновању
анализа
мера за унапређење рада и начин
праћења њиховог остваривања
Тим за
Прикупљени подаци, литература о Писање
20.јун - 10.јул Написан извештај о извршеном
самовредновање самовредновању
извештаја
2023.
самовредновању

Квалитативна обрада Тим за
Прикупљени подаци, стр.
анкета и упитника.
самовредновање литература
Анализа резултата и
процена нивоа
остварености
стандарда
Писање Извештаја о
самовредновању
Презентовање
Извештаја:
Педагошком
колегијуму,
Наставничком Већу,
Савету родитеља,
Школском одбору и
Парламенту ученика
Израда Акционог
плана

Директор,
координатор
Извештај о самовредновању
тима за
самовредновање

Усмено излагање
или on –line
Сви заинтересовани актери
презентација
Август 2023. школског живота упознати са
извештаја,
Извештајем о самовредновању
дискусија

Тим за
Извештај о самовредновању
самовредновање

Анализа,
дискусија,
писање плана
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АКЦИОНИ ПЛАН НАКОН ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2021/2022
Општи циљ овог Акционог плана је унапређивање квалитета рада Гимназије „Бора
Станковић” и превазилажење слабости које су уочене процесом самовредновања рада школе
током школске 2020/2021. године у оквиру одабраних стандарда квалитета:
1. Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
2. Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
3. Област квалитета 3:ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
4. Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
5. Област квалитета 5: ЕТОС
6. Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Анкетирање је планирано за париод март - јун школске 2022/2023. године.
Анкетама ће бити обухваћени стандарди код којих смо вредновањем уочили слабе стране:
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. (из области Настава и учење)
2.1.1. Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да
научи.
2.1.2. Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe.
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа
сложености
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика (из
области Образовна постигнућа ученика)
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са своjим потребама.
3.2.4. Ученици коjи похађаjу допунску наставу показуjу напредак у учењу.
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима(из области
Подршка ученицима)
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу
5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности. (из области Етос)
5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих
истраживања.
Акциони план је заснован на документу ,,ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕСУ
САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ“, односно
на његовом делу ,,ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ“.
НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Чланови Тима за самовредновање ће континуирано вршити преглед реализованих
активности као и обраду резултата добијених анкетирањем ученика, родитеља ученика школе
и наставника, како би се извршила процена остварености очекиваних ефеката.
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОЧЕКИВАНИ
ЕФЕКТИ

Септембар 2022. –
јун 2023.

Анкете ученика,
извештаји Тима за
праћење наставе

Подизање нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата

Септембар 2022. –
јун 2023.

Анкете ученика,
извештаји Тима за
праћење наставе

Подизање нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата

Анкете ученика,
извештаји Тима за
праћење наставе

Побољшање
квалитета
наставе, подизање
нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата

Настава и учење
Ученику су jасни
циљеви часа/исходи
учења и зашто то што
jе планирано треба да
научи

На часовима јасно истицати
циљеве часа, исходе и сврху
учења, наводити примере
примене наученог.
Континуирано проверавати да
ли су ученицима jасни циљеви
часа/исходи учења и зашто то
што jе планирано треба да
науче. Размењивати искуства
унутар актива.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање

Ученик разуме
обjашњења, упутства и
кључне поjмовe

На часовима давати јасна и
прецизна објашњења, као и
упутства, и истицати кључне
појмове. Континуирано
проверавати да ли и у којој мери
ученици разумеју објашњења и
упутства и препознају кључне
појмове.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање

Наставник поступно
поставља
питања/задатке/захтеве
различитог нивоа
сложености

На састанцима актива
размењивати искуства кад је ова
тема у питању, дискутовати о
организацији часова
утврђивања, о начинима
провере напредовања ученика,
као и о форми тестова, уз сталан
увид у исходе учења.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање
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Ученици су укључени
у допунску наставу у
складу са своjим
потребама

Реализација часова допунске
наставе у терминима
договореним на почетку
школске године, мотивисање
ученика да присуствују
часовима и да активно учествују
у раду на тим часовима.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање

Ученици коjи похађаjу
допунску наставу
показуjу напредак у
учењу

Мотивисање ученика да
присуствују часовима допунске
наставе и да активно учествују у
раду на тим часовима.
Информисање одељењског
старешине о присуству ученика
на часовима и континуирано
праћење напредовања ученика
који похађају допунсаку
наставу.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање

Школа предузима
разноврсне мере за
пружање подршке
ученицима у учењу

На састанцима актива,
Педагошког колегијума и
Наставничког већа посебну
пажњу посветити овој теми.
Организовати предавања о
методама учења за ученике свих
разреда. Реализовати радионице
вршњачког учења.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање

Школа развиjа
иновативну праксу и
нова образовна
решења на основу
акционих
истраживања

На састанцима актива и
педагошког колегијума
размењивати искуства
наставника и примера добре
праксе кад је ова тема у питању.
Континуиране посете стручним
семинарима и скуповима на ову
тему.

Сви наставници,
Педагошкопсихолошка
служба школе, Тим
за самовредновање
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Септембар 2022. –
јун 2023.

ЕС дневник, анкете
ученика,
педагошке свеске
наставника,
извештаји Тима за
праћење наставе

Ученици постижу
боље резултате

Септембар 2022. –
јун 2023.

ЕС дневник, анкете
ученика,
педагошке свеске
наставника,
извештаји Тима за
праћење наставе

Подизање нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата

Септембар 2022. –
јун 2023.

Анкете ученика,
извештаји
педагошкопсихолошке
службе школе

Подизање нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата

Анкете ученика,
наставника и
родитеља, школски
извештаји

Подизање нивоа
заинтересованости
и мотивације
ученика, постизање
бољих резултата,
подизање угледа
школе

Септембар 2022. –
јун 2023.
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ПЛАН НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И ДИДАКТИЧКИХ МЕДИЈА
Динамика
РБ

Опис опреме-медија

Ком.

IXXII

I- IV

VVIII

Потребна

Начин
обезб.

средства

средстава

300.000,00

општина

1

Рачунарска опрема

2

Клупе

15

15

112.000,00

3

Столице

34

34

145.000,00

4

Набавка књига за библиотеку

20

3

12

5

10.000,00

5

Набавка образовних рач.програма

20

8

8

4

57.000,00

6

Тонери за штампаче

20

5

5

10

50.000,00

7
8
9

Административни материјал
Опрема за наставу историје
Опрема за наставу географије

11 Mатеријал за посебне намене

150.000,00

12 Претплата на часописе
13 Материјали за образовање

90.000,00
190.000,00

општина
школа
општина
школа
школа
општина
школа
општина
школа
општина
школа
школа
општина
школа
општина
школа
општина
општина

14 Материјали за одржавање хигијене
Школска интернет презентација
15
(хост)
16 Интернет-ADSL

150.000,00

општина

8.000,00

општина

24.000,00
Свега: 1.669.000,00

општина
динара

150.000,00

10 Потрошни материјал за хемију

30.000,00
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ПЛАН РЕДОВНЕ, ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ФАКУЛТАТИВНЕ,
ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ, СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ, КУЛТУРНИХ
АКТИВНОСТИ
Глобални и оперативни планови редовне наставе, као и планови допунске и додатне
наставе из свих предмета налазе се у електронском облику на диску налога "Tim za
dokumentaciju gimn. Bora Stanković" <timzadokumentaciju.bs@gmail.com> коме приступ има
Тамара Милошевић, професор математике, Ирена Делчев Веселиновић, педагог и Оливера
Тодоровић, помоћник директора.
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Предмет и циљеви екскурзија
Екскурзије се организују ради непосредног проучавања наставне грађе, ради остваривања
прогамских садржаја који се теже могу обрадити у учионици или се у њој не могу
демонстрирати.
Садржај екскурзије утврђује Наставничко веће зависно од врсте планираног времена,
интересовања ученика и кадровске и материјалне могућности школе. Сваки пројекат
екскурзије садржи све или бар неке од следећих циљева:
• Објекти - упознавање са географским местима, насељима, пределима, културноисторијским споменицима, географским и економским објектима.
• Наменски - повезивање стеченог теоретског знања и искуства са искуством из праксе.
• Коначни циљ подразумева развијање свести, информисаности и заинтересованости
ученика, као и подизање нивоа стручности и опште културе ученика. Образовни циљ
најчешће значи упознавање са одређеним објектима, савладавање наставног градива из
појединих наставних предмета.
• Стручни циљ представља конкретно упознавање са објектима везано за одређене предмете.
• Кутурни циљ подразумева посете црквама, манастирима, бањама, музејима и др.
• Економски развијање економске свести и љубави према природи и околини.
• Историјски циљ је упознавање са историјом појединих објеката, упознавање са традицијом.
• Географски циљ је упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на
маршути

Планирање екскурзија
Рекреативни циљ подразумева коришћење времена за индивидуалне и колективне
шетње, разоноду и спортске активности.
Да би се организовала екскурзија педагошко стручни и нормативно - реални стандарди
захтевају учешће 60% ученика, а понашање сваког ученика законом је регулисано.
За организацију екскурзије школа ће припремити, оганизовати и одредити
• руководиоца екскурзије - одговорно лице реализације пројекта,
• организатора пројекта екскурзије - одговорно лице за сва организационо - техничка питања,
• одређене податке о ученицима,
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• финансијску конструкцију екскурзије са свим потребним подацима од цене по учеснику и
услова плаћања, до гратиса, дневница и др.,
• податке о превознику и условима превоза, смештаја. исхране и др.,
Да бисмо што прецизније одредили где је било пропуста и шта би се могло боље
урадити, требало би користити извештаје о реализацији претходних екскурзија. Сваки такав
извештај треба да садржи основне податке о екскурзији и то:
• ко су били учесници екскурзије,
• време њеног одржавања и релацију,
• ко је организатор екскурзије, а ко превозник.
После ових основних података долазе запажања о самој екскурзији, да ли су и у којој
мери остварени циљеви екскурзије, због чега је дошло до одступања и да ли је садржај био
занимљив за учеснике.
По завршетку екскурзије, организатор, наставници и ученици који су учествовали у
извођењу екескурзије разматрају и оцењују активности обављене у току екскурзије и о томе
подносе извештај Школском одбору. Извештај усваја директор и Наставничко веће и усвојен
се уноси у дневник и годишњи извештај школе.
Поједини задаци за организацију екскурзије
I Подаци о пројекту
1.1. Назив пројекта
1.2. Циљеви
објекти
наменски
коначни
образовни
стручни
културни
еколошки
историјски
географски
креативни
1.3. Садржаји пројекта
1.4. Начин извршења
II Просторни параметри
2.1. Дестинација
2.2. Маршута
2.3. Термин план
III Подаци о организатору
3.1.Руководилац пројекта
3.2.Учесници (списак у прилогу)
3.3.Руководилац екскурзије
3.4.Организатор екскурзије
IV Финансијска констукција екскурзије
4.1. Цена по ученику
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4.2. Услови палћања
4.3. Додатни трошкови
4.4. Еакултативни излети
4.5. Гратиси
4.6. Посебни гратиси
4.7. Дневнице
V Превозник
5.1. Транспортни трошкови
5.2. Услови превоза (релација,
километража, превозно средство и
капацитет)
5.3. Општи услови превоза
Осигурање путника
Осигурање пртљага
Гаранције
VI Чек листа докумената, прибора и средстава
а) за руководиоца екскурзије и пројектни
тим
б) за ученике:
документа
гардероба
прибор
мини џепарац
Извештај о реализацији пројекта екскурзије
Време одржавања
Релација - маршута
Превозник
Учесници
I Запажања о екскурзији
a)
b)
c)
II

Да ли су и којој мери остварени циљеви
Због чега је дошло до одступања
Да ли је садржај био занимљив за учеснике
Запажања о организатору

III Запажања о превознику
IV Посебни догађаји и карактеристична
запажања у току реализације пројекта
екскурзије
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V Сугестије и предлози за наредне циклусе

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА
У школској 2022/2023.години екскурзије ће бити изведене уз поштовање циљева,
задатака и садржаја, програма и осталих активности у вези са извођењем екскурзија (Сл.гл.РС
број 50/92 члан 27. став 3. Закона о средњој школи и Правилник о екскурзији од
4.2.2009.године).
Приликом предлагања избора програма посебно се води рачуна о едукативним
садржајима као и остваривању циљева и задатака екскурзије са аспекта моралног,
емоционалног и естетског васпитања.
Планирање екскурзија врши стручна комисија коју одређује Наставничко веће.
Предлог плана и програма екскурзија разматрају одељенска већа, Савет родитеља и одељенске
заједнице ученика. Оквирни план и програм екскурзија усваја Наставничко веће а одлуку о
томе доноси Савет родитеља. Коначну одлуку о избору најбоље понуде и агенције која ће
реализовати екскурзију доноси Савет родитеља.
За ученике првоги другог разреда предвиђено је трајање екскурзије до 3 дана а за
ученике трећег и четвртог разреда до 5 наставних дана.
Извођење екскурзије за ученике другог, трећег и четвртог разреда предвиђено је за
септембар, односно октобар, а за ученике првог разреда у пролећном периоду (април-мај).
Годишњим програмом рада за 2022/23. су планиране наведене дестинације:
Источна Србија
Војводина
Западна Србија и Вишеград
Италија
Надокнада нереализованих наставних дана у време екскурзије планира се у виду
наставних субота.
Програм прихваћених дестинација за први, други, трећи и четврти разред приказан је
на следећим страницама:
I разред
II разред
III разред
IV разред

I разред
Источна Србија (октобар 2022.)
1.дан: Ниш – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир – Кладово
2.дан: Кладово – Ђердап – Неготин – Felix Romuliana – Niš
II разред
Војводина
(октобар 2022.)
1.дан: Ниш – Фрушка Гора – Сремски Карловци – Нови Сад
2.дан: Нови Сад – Суботица – Палић – Нови Сад
3.дан: Нови Сад – Петроварадин – Ниш
III разред
1. дан
2. дан
3. дан
4. дан

Западна Србија и Вишеград (октобар 2022.)
Ниш – Ђурђеви ступови – Сопоћани – Златибор
Златибор – Вишеград – Мећавник – Златибор
Златибор – Тара – Перућац – Бајина Башта – Златибор
Златибор – Крагујевац – Ниш
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Италија (октобар 2022.)
Ниш – Лидо ди Језоло
Лидо ди Језоло – Верона – Монтекатини
Монтекатини – Пиза – Фиренца – Монтекатини
Монтекатини – Болоња – Лидо ди Језоло
Лидо ди Језоло –– Венеција – Лидо ди Језоло
Лидо ди Језоло – Ниш
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА

Програмом су за школску 2022/2023.годину планирани излети као ваннаставни облици
образовно-васпитног рада у складу са циљевима и задацима у оквиру појединачних предмета
као што су српски језик, информатика, физичко васпитање, музичка и ликовна култура и
историја у складу са законом о основама васпитања и образовања и правилником о извођењу
екскурзија.
I
У оквиру наставе књижевности планира се традиционална посета Сајму књига у
Београду, факултативно, за ученике и професоре у трајању од једног дана (уколико је то
наставни дан, одрадиће се суботом).
Посете представама Народног позоришта и представама других позоришта.
II
Због увида у нове информационе технологије планира се посета Сајму технике у
Београду у периоду април-мај 2023.године, факултативно, за ученике и професоре у трајању
од једног дана. Посета сајму је предвиђена за ученике одељења информaтичког смера и
ученике активно укључене у рад школских секција. Истог дана је предвиђена и посета музеју
"Никола Тесла".
У периоду март-мај 2023.године ученици информатичког смера ће обићи фирме и
установе са имплементираним великим информационим системима у Нишу и околини.
III
Као саставни део садржаја предмета физичко васпитање у функцији остваривања
предвиђених наставних планова и програма планирају се излети:
Март
Копаоник
Април
Бабин зуб
Мај
Бели двор
У реализацији обавезно учествују предметни професори и разредне старешине. С
обзиром на време и друге околности гимназија нема обавезу да испоштује горе наведене
термине.
IV
У оквиру наставе ликовног васпитања планиране су посете изложбама у Нишу и
околини.
V
У циљу остваривања циљева наставе историје планирају се посете музејима,
историјском архиву итд.
VI
Научна екскурзија до Београда планирана је за новембар – обилазак Астрономске
опсерваторије на Звездари и музеја „Никола Тесла“. Екскурзија је у складу са програмом рада
из физике за четврти разред.
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СЕКЦИЈЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Циљ ученичких слободних активности је да допринесу развоју личности на образовном,
сазнајном, креативном, личном и друштвеном плану.
ПРЕГЛЕД СЕКЦИЈА И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА
Назив секције

Фонд
часова

Задужен за организацију

Културно-уметничке секције
Драмска секција и школске
приредбе
Литерарна секција/Борино перо

70

Љиљана Марковић

70

Рецитаторска секција

70

Ликовна секција

70

Нађа Ђорђевић, Данијела Петровић
Ана Стевановић, Марија Станчић
Михајловић
Јелена Цветковић, Биљана Јовановић
Крстић
Тања Коцић
Илија Стојадиновић

Хор
140
Оркестар
140
Спортско друштво школе
Стоно-тениска секција
70
Фудбалска секција
70
Одбојкашка секција
70
Рукометна секција
70
Пливачка секција
70
Кошаркашка секција
70
Шаховска секција
70
Атлетика
70
Крос
70
Стрељаштво
70
Секције природно – математичких предмета
Програмирање мобилних
70
апликација
Фотографска секција
70
Еколошка секција
70
Хемијска секција
70
Секције друштвено – језичких предмета
Историјска секција
70
Новинарска секција
105
Библиотечка секција
70
Дебатни клуб
70
Школски бенд
70
Предузетништво
70
Парламент деце и младих
37
Клуб за културну акцију
37
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Зоран Симоновић
Никола Димковски
Тања Арнаутовић, Зоран Симоновић
Никола Димковски
Тања Арнаутовић
Немања Станковић, Зоран Симоновић
Немања Станковић
Тања Арнаутовић
Немања Станковић
Немања Станковић
Митар Крстовић
Андрија Ђуришић
Јасмина Манојловић
Јелена Милић
Владана Петровић
Милена Богдановић, Драгана Цветковић
Весна Цветковић
Милица Антић
Милица Антић
Ана Вељковић
Маја Здравковић
Катарина Лазаревић-Брдар
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АКЦИОНИ ПЛАН РАДА ПАРЛАМЕНТА УЧЕНИКА
РБ

1.

Назив активности
Конституитивна седница,
пријем нових чланова првог
разреда, упознавање са
пословником и планом рада
овог тела

2.

Избор радних група,
председника, заменика,
благајника, записничара

3.

Упознавање парламентараца са
"Посебним протоколом о
превенцији насиља" у нашој
школи

4.

Уређење и цртање школског
дворишта

5.

Спортски турнир –

6.

Састанак парламента

7.

Време реализације

Обележавање дана борбе
против насиља над децом;
;Планирање акције Бора за
борце

септембар

октобар

децембар

Реализација хуманитарне
акције Бора за борце

10.

Организовање радионице на
тему – Превенције и очувања
менталног здравља

Тим за превенцију
насиља, радна група
за вршњачку
едукацију
Радна група за
волонтерске и
хуманитарне акције
Радна група за
спорт и техничку
подршку
Координатор
парламента,
чланови парламента

новембар

Обележавање "Дана борбе
против СИДЕ" – 1. децембар

9.

Координатор
парламента,
Парламентарци
свих година

Радна група за
волонтерске и
хуманитарне акције

Састанак парламента

8.

Носиоци
активности
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-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП

Књига евиденције
рада Парламента
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
Парламентарци
-Књига евиденције
рада Парламента

Координатор,
чланови парламента

извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП

Радна група за
вршњачку
едукацију, техничку
подршку,
Парламентарци
Сви ученици школе
Лекари Дома
здравља

-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП

Радна група за
школске
манифестације,
техничку подршку и
радна група за
декорацију школе
Сви ученици школе

јануар

Начин праћења

Радна група за
вршњачку

-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
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едукацију и
техничку подршку

Састанак парламента

Координатор
парламента,
чланови парламента

11.

-Радионица на тему Проблеми са којима се сусрећу
адолесценти у свом окружењу
-Подела одговорности за
"Борине дане"

фебруар

Сви чланови
парламета,
коодинатор
парламента и сви
наставници чланови
тима за подршку
раду парламента

12.

Организација "Бориних дана"
(активности су планиране за
сваки дан "Борине недеље":
спортска такмичења,
Боранијада, Боровизија,
спортски турнири, Игре без
границе)

март

Радна група за
школске
манифестације,
техничку подршку,
сарадњу са
медијима

Манифестација на Светски дан
књиге, 23. април
13.

април

Састанак парламета
14.

Сарадња са Црвеним крстом
поводом Међународног дана
Црвеног крста (8. мај)

15.

Учешће у организацији свечане
доделе диплома матурантима

мај

16.

Завршни евалуациони састанак
парламента

јун

Радна група за
школске
манифестације ,
техничку подршку,
сарадњу са
медијима
Координатор
парламента,
чланови парламента
Радна група за
хуманитарне и
волонтерске акције
Радна група за
школске
манифестације,
радна група за
техничку подршку
Координатор
парламента,
чланови парламента

извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП
-Књига евиденције
рада Парламента,
извештај
координатора о
раду парламента за
ШРП

ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Наставници су организовани као координатори за подршку радних група парламента и то:
•

•

Координатор парламента, сарадња са органима школе, другим школама и сарадња са
медијима - Маја Здравковић у сарадњи са новинарском секцијом и тимом за школски
сајт;
Писање пројекта и школске манифестације – Ивана Стаменковић;
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Вршњачка едукација и декорација школе и школског дворишта – Зоран Симоновић (у
сарадњи са школским психологом Иваном Живковић);
Спортске активности - Никола Димковски;
Хуманитарне (и волонтерске) акције и сарадња са професорима и органима школе
Дарко Крстић и Јелена Ташков..
Техничка подршка нема координатора наставника, већ директно контактирају ученика
координатора.

❖ Надлежности наставника координатора радних група:
•

Прави план рада са ученицима – временски план активности, одговорне особе и
активности;
• Спроводи најмање две активности у години, идеално по једну активност у полугодишту
са ученицима;
• Сазива састанке радне групе на своју иницијативу или иницијативу ученика;
• Ментор је ученицима при планирању и реализацији активности;
• Пише извештај о реализованој активности (самостално или са координатором
учеником);
• Благовремено обавештава уредника тв емисије "Гимназијски Борочас" и координатора
новинарске секције о предстојећој акцији;
• Води рачуна да се кратак текст у форми вести са пропратним фотографијама, дан након
реализације активности шаље Тиму за сајт школе ради стављања на исти;
• Уколико је акција занимљива и од значаја за ширу јавност, у сарадњи са Директором
школе обавештава медије како би била медијски пропраћена (у виду гостовања ученика
и/или наставника на медијима или посете медија школи);
• Води евиденцију о изостајању ученика са часова (на огласној табли и/или у дневнику);
• Потписује рачуне и предаје их рачуноводству или чува , брине се о набавци средстава
за реализацију акције;
• Подноси извештај о раду својих радних група (о одржаним састанцима и реализованим
активностима) фебрауара и јуна месеца координатору парламента у електронској
форми, писано ћирилицом.
Координатор парламента води рачуна да сви наставници обављају послове из своје
надлежности, сарађује са органима школе и другим школама, брине о медијској промоцији
рада парламента, обједињује коначан извештај за потребе ШРП-а, пише прелиминарни план
рада парламента самостално или у сарадњи са наставницима координаторима радних група,
присуствује конститутивној седници парламента и осталим седницама кад год је у могућности
(одн. уколико се не поклапају са држањем часова), преноси информације са седница
парламента координаторима радних група.
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ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ КЛУБ ЗА КУЛТУРНУ АКЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ
2022/2023.ГОДИНУ
РБ
1.
2.

Назив активности

Време
реализације

Промоција секције
Пријем нових чланова, упознавање са
планом рада секције
септембар

3.

Аудиција за плесну представу „Сањај,
плеши, диши“

4.

Подела задатака и одговорности за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“ (подела улога, сценографија,
костимографија)

5.

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“

октобар

Носиоци
активности
Ментор секције
и чланови
секције
Ментор секције,
партнерске
плесне школе и
чланови секције
Ментор секције
и чланови
секције
Ментор секције
и чланови
секције

новембар

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план
Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

Ментор секције
и чланови
секције

Ментор секције
и чланови
секције

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

децембар

7.

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“

јануар

Ментор секције
и чланови
секције

8.

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“

фебруар

Ментор секције
и чланови
секције

9.

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“

март

Ментор секције
и чланови
секције

Ментор секције
и чланови
секције
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Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“

6.

Начин праћења

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план
- Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план
- Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план
Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план
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Ментор секције
и чланови
секције

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

Ментор секције,
чланови секције,
ученички
парламент

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

мај

Ментор секције
и чланови
секције

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

јун

Ментор секције
и чланови
секције

Свеска евиденције о
ваннаставним
облицима рада,
извештај за школски
развојни план

Рад на задацима по радним групама за
плесну представу „Сањај, плеши,
диши“
април

11.

Реализација плесне представе на
"Светски дан плеса " у свечаној сали
школе или луткарском позоришту

12.

Евалуација плесне представе
„Сањај, плеши, диши“

13.

Посета JAZZ музеју у Тврђави

14.

Евалуација рада секције и
предлози за активности у следећој
школској години

Ментор Клуба за културну акцију: Катарина Лазаревић Брдар
ПЛАН РАДА ДЕБАТНОГ КЛУБА
РБ

1.

2.

3.

4.

5.

Назив активности
Први састанак дебатног клуба:
представљање активности
будућим члановима
Формирање чланства дебатног
клуба
Презентација и разговор на
тему правила, структуре и циља
дебате
Разговор на тему аргументације
и систематизације аргумената у
дебати
Дебата на слободну тему
Дебата на слободну тему
Дебата на тему друштвене
одговорности
Дебата на тему личне
одговорности
Састанак дебатног клуба са
циљем формирања дебатног
тима за такмичења у дебати

Време реализације

Носиоци
активности

Начин праћења

Септембар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Октобар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Новембар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Децембар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Јануар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке
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Пројекција филма са темом
уско везаном за активности
дебатног клуба
Општи састанак дебатног клуба
– дебата на задату тему
Састанак координатора и
дебатног тима у циљу
детаљније припреме за
такмичење
Састанак дебатног тима
Састанак дебатног клуба;
разговор на тему планирања
учешћа чланова дебатног клуба
у предстојећим „Бориним
данима“
Почетне припреме за
„Боромозаик“
Увежбавање дебатних
активности уочи „Боромозаика“
Учешће чланова дебатног клуба
у дешавањима током „Бориних
дана“, нарочито на
„Боромозаику“
Слободна активност дебатног
клуба; пројекција филма са
темом уско везаном за
активности дебатног клуба
Дебата на слободну тему
Дебата на слободну тему
Последњи састанак дебатног
клуба; фокус – осврт на
активности дебатног клуба
током претходне године

Фебруар

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Март

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Април

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Мај

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

Јун

Координаторка,
учесници
дебатног клуба

Евиденција
координаторке

План направила координаторка Милица Антић.

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР
– Усвајање плана рада
– Избор чланова секције
ОКТОБАР
– Планирање набавке књига
– Посета сајму књига у Београду
НОВЕМБАР
– Посета сајму књига у Нишу
– Посета Народној библиотеци
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ДЕЦЕМБАР
– Помоћ у уређивању библиотеке
– Акција: Поклоните нам књигу
ЈАНУАР
– Испитивање потреба и интересовања за књигом
– Обележавање школске славе
ФЕБРУАР
– Обележавање Дана матерњег језика (21.02.)
– Место и улога школске библиотеке данас
МАРТ
– Акција: Књига на дар
– Активности везане за прославу Дана школе
АПРИЛ
– Коричење старих књига
– Књижевно вече
МАЈ
– Сајам књига у Нишу
– Информисање о новоизашлим књигама
ЈУН
– Анализа рада секције
Носиоци активности: Весна Цветковић, библиотекар и ученици чланови секције.

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР
– Упознавање са новим члановима
ОКТОБАР:
– Избор тема и активности
– Договор о стртегији
– Прикупљање идеја
НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР
– Релизација идеја, предвиђена активнос је израда изложбе на тему око које се сложе
чланови секције
ФЕБРУАР
– Договор око акције везане за локалну историју
МАРТ
– Подела задужења и активности
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АПРИЛ, МАЈ
– Предвиђена ј активност је упознавање са Нишком тврђавом, односно, чланови секције
као водичи упознају остале заинтересоване ученике школе са историјским
знаменитостима кроз припремљену шетњу.
Носиоци активности: Владана Петровић, професор историје и ученици чланови секције.
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
октобар/новембар
Ликовне радионице за Дечију недељу
Декупаж – сређивање намештаја
Уређивање школског дворишта-осликавање жардињера
Посете галерија и културно уметничких дешавања
Учешће на ликовном конкурсу
децембар/јануар
Сређивање ходника школе
Обележавање Св.Саве
Теорија форме
Технике сликања
Посете галерија и културно уметничких дешавања
фебруар/март
Тематски рад- израда предмета и честитки за Дан жена, Дан заљубљених
Израда сценографије за представу (Дан школе)
Поставка иложбе за Дан школе
Уређивање школског простора
Технике сликања-обрада различитих техника за израду употребних предмета за добротворну
изложбу
април/мај /јун
Декоративне технике-Савладавање декоративних техника и израда предмета у тим техникама
(Декупаж (Shabby chic, Decoupage) , мозаик, витраж, осликаванје употребних предмета...)
Добротворна изложба радова
Посете изложби и културно уметничких дешавања
Носиоци активности: професор ликовне културе и ученици чланови секције.

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР
– Формирање секције
– Формирање уредништва
ОКТОБАР
– Одређивање теме месеца
– Израда текстова на тему месеца
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НОВЕМБАР
– Избор најбољих текстова
– Гост из прошлогодишњег уредништва
ДЕЦЕМБАР
– Научни текстови листа
– Избор најбољих научних текстова
– Употреба интернета за прикупљањеинформација
ФЕБРУАР
– Уметнички текстови у листу
– Избор најбољих уметничких текстова
МАРТ
– Припрема за штампу
– Слагање слика
– Прелом текста
АПРИЛ
– Издавање часописа
Носиоци активности: Милена Богдановић, Драгана Цветковић, професори српског језика и
књижевности и ученици чланови секције
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР:
• Формирање радних група читача, приповедача, рецитатора, говорника, водитеља и
пријем нових чланова
ОКТОБАР – ФЕБРУАР:
• Упућивање у разне врсте уметничког говора
• Нивои читања и приповедање за различите скупове: беседништво, вођење дијалога и
дискусија, рецитовање и казивање напамет
• Читање текстова
СЕПТЕМБАР – ЈУН
• Рад на дикцији
• Акценат, интонација, паузе
• Учешће у пригодним програмима школе
МАРТ – АПРИЛ
• Учешће на смотрама и такмичењима

Носиоци активности: Ана Стевановић, Марија Станчић Михајловић, професори српског језика
и књижевности и ученици чланови секције
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР:
Избор чланова драмске секције, аудиција
Избор драмског текста за обраду
Посета библиотеци (пут до информација, каталози, енциклопедије, штампа)
ОКТОБАР:
Организација рада секције
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Читање драмског текста и подела улога
Читање драмског текста и подела улога
Рад на драматизацији
Читање и увежбавање текста
НОВЕМБАР:
Читање и увежбавање текста
Рад на драматизацији
Вежбање дикције
Вежбање дикције
Увежбавање драмског покрета, глума
Увежбавање драмског покрета, глума
ДЕЦЕМБАР:
Увежбавање драмског покрета, глума
Рад на драматизацији
Увежбавање сценског покрета, глума
Вежбање дикције
Вежбање дикције
Вежбање дикције
Увежбавање драмског покрета, глума
ЈАНУАР:
Рад на планирању сценографије
Планирање костима
Увежбавање драмског покрета, глума
Вежбање дикције
ФЕБРУАР:
Планирање и припрема сценографије
Планирање костима
Увежбавање сценског покрета, глума
Вежбање дикције
Планирање сценских ефеката
Извођење целог комада
Пробе на сцени
МАРТ:
Генерална проба
Извођење представе
Критике и коментари; анализа квалитета представе
АПРИЛ:
Посета позоришту
Сређивање и избор фотографија за школску архиву, пано
МАЈ:
Анализа неких позоришних комада и књижевних текстова
Сугестије и планови за следећу годину
Носиоци активности: Љиљана Марковић, професор српског језика и књижевности и ученици
чланови секције
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
КЊИЖЕВНИ ЛИК
– Лик и радња, карактер и судбина
– Познати књижевни ликови – интервенције, нове приче
– Тајни ликови – откриј судбину
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– Реални људи и књижевни ликови
– Појединачна судбина и универзално значење дела
– Лично искуство и транспоновање
– Вежбање– анализа ученичких радова
ТЕМАТОЛОГИЈА
– Најзанимиљивија прича коју сам чуо у животу
– Измишљени животи у задатом оквиру
– Лик у развоју – драматични догађаји у животу појединца
– Осећања – лирски радови
– Митолошке теме
– Појам архетипског мотива
– Специфично знање писца
ПЕСНИЧКА СЛИКА
– Вежбање на сликама и фотографијама
– Хаику – анализа и писање
– Хаибу – анализа и писање
– Европска песничка слика кроз епохе
– Индивидуална песничка слика на примерима ученичких радова
СТИЛ
– Стилеме – вежбање
– Стилске фигуре – вежбање
– Разни људи говоре – индивидуални стилови
– Анализа стила омиљеног писца – имитације
– Анализа индивидуалног стила ученика
Вежбања на теме за које су ученици тренутно заинтерресовани, одговарање на конкурсе и
анализе текућих радова
ХОР
СЕПТЕМБАР:
- Аудиција
- Формирање хора
- Избор програма за пројекат са школом у Невесињу
- Припрема за приредбу дочека школе из Невесиња
ОКТОБАР:
- Одлазак у Невесиње и наступ хора
- Разврставање по гласовима
- Вокализе
- Химна Св.Сави
НОВЕМБАР:
- Химна Св. Сави
- Обрада
- Одабир програма за Св. Саву
ДЕЦЕМБАР:
- Химна Св. Сави (увежбавање)
- Обрада
- Припрема програма за Св. Саву
ЈАНУАР:
- Химна Св.Сави (увежбавање)
- Припрема програма за Св. Саву (увежбавање)
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- Реализација програма за Св. Саву
ФЕБРУАР:
- Одабир програма за Дан школе
- Обрада
- Припрема програма за Дан школе
МАРТ:
- Интензивне припреме за прославу Дана школе
- Обрада
- Реализација програма за прославу Дана школе
АПРИЛ:
- Реализација програма за прославу Дана школе
- Обрада одабраног програма за планирани наступ
- Обрада
МАЈ:
- Обрада одабраног програма за планирани наступ
- Обрада
- Обрада одабраног програма за планирани наступ
ЈУН:
- Утврђивање програма
Носиоци активности:
професор музичке културе Тања Коцић и чланови хора гимназије „ Бора Станковић“

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ БЕНДА
РБ

Назив активности

Време реализације

Аудиција за прву поставу
школског бенда
1.

2.

3.

4.

Аудиција за другу поставу
школског бенда
Прва проба школског бенда усвиравање
Друга проба школског бенда –
одређивање музичких праваца у
оквиру којих ће се развијати
репертоар бенда
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
новогодишњи концерт
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
новогодишњи концерт

Септембар

Носиоци
активности
Координатор,
ученици који су
претходних
година
учествовали у
раду школског
бенда

Начин праћења

Евиденција
координатора

Октобар

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Новембар

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Децембар

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

242

Гимназија „Бора Станковић“

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Новогодишњи концерт
Састанак школског бенда у
циљу формирања новог
репертоара и утврђивања
динамике проба
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда увежбавање
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
догађај „Боровизија“
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
догађај „Боровизија“
Учешће школског бенда у
догађају „Боровизија“
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
„Концерт матураната“
Проба школског бенда –
увежбавање репертоара за
„Концерт матураната“
Учешће дела школског бенда на
догађају „Концерт матураната“
Састанак школског бенда у
непотпуном саставу ради
консултација о раду бенда у
предстојећој школској години
Последња проба школског
бенда у школској години

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Јануар

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Фебруар

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Март

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Април

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Мај

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Јун

Координатор,
чланови школског
бенда

Евиденција
координатора

Носиоци активности: Милица Антић, професор филозофије и ученици чланови бенда.

ШАХОВСКА СЕКЦИЈА
ОКТОБАР
- Школа шаха и слободне партије, састанци сваког другог четвртка од 19:30h
(када је школа у поподневној смени)
НОВЕМБАР
- Школа шаха и слободне партије, састанци сваког другог четвртка од 19:30h
ДЕЦЕМБАР
- Школа шаха и слободне партије, састанци сваког другог четвртка од 19:30h
ЈАНУАР
- Појединачно првенство школе у мушкој и женској конкуренцији по куп систему.
Учестаност састанака ће зависити од броја пријављених учесника првенстава.
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ФЕБРУАР
-Наставак појединачног првенства школе
МАРТ
-Завршетак појединачног првенства школе, а поводом Дана школе меч: учениципрофесори. Додела награда у обе конкуренције на свечаности поводом Дана школе.
АПРИЛ
-Школа шаха и слободне партије, састанци сваког другог четвртка
МАЈ
- Школа шаха и слободне партије, састанци сваког другог четвртка
Носиоци активности: Немања Станковић, професор физичког васпитања и ученици чланови
секције.
ФОТОГРАФСКА СЕКЦИЈА
СЕПТЕМБАР
Сликање свечаног пријема ученика првог разреда,
ОКТОБАР
Дигитална фотографија – уводне напомене и преглед постојећих радова ученика.
Проучавање технологије дигиталних камера и фотоапарата,
Присуство Форуму напредних технологија,
НОВЕМБАР
Обилазак града и сликање фотографија на тему „Јесен у граду“,
Организовање изложбе у холу школе,
Обрада фотографија на рачунару – упознавање са програмима за каталогизацију и
обраду фотографија,
Обрада фотографија на рачунару – напредне технике и методе обраде фотографија,
ДЕЦЕМБАР
Упознавање са дигиталним видео камерама и снимање видео материјала на тему живота
и рада у школи,
Обрада видео материјала на рачунару
ЈАНУАР
Израда фотографија на тему „Зимски распуст у природи“,
Организовање изложбе у холу школе.
ФЕБРУАР
Обрада видео материјала на рачунару – напредне технике и методе,
Израда професионалних фотографија – посета и предавања у фотографској радњи
МАРТ
Израда фотографија на тему „Борини дани“,
Снимање свих занимљивих активности у току прославе Дана школе,
АПРИЛ
Организовање изложбе у холу школе на тему „Борини дани“,
Монтирање видео материјала и израда DVD-ја са „Бориних дана“
МАЈ
Радови ученика на слободне теме.
ЈУН
Сликање свечане доделе диплома матурантима
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Активности ће се одвијати у оквиру радионица где ће ученици имати прилике да се
упознају са различитим врстама дигиталних фото апарата и камера, начином снимања и обраде
фотографија и видео материјала.
Школа не поседује дигитални апарат, камеру и додатну опрему неопходну за рад секције,
већ ученици користе своје апарате и опрему.
Активности секције ће бити публиковане на школској web презентацији, а у оквиру фото
галерије биће приказани најуспешнији радови ученика.
Радионице ће организовати професори из наше школе заједно са ученицима,
професионалним фотографима и стручњацима из области обраде фотографија и видео
материјала на рачунару.
Ученици ће посебно бити ангажовани на припреми тематских изложба и завршне
изложбе са слободном темом на крају школске године.
Носиоци активности: Андрија Ђуришић, професор рачунарства и информатике и ученици
чланови секције
ПЛАН РАДА ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
СЕПТЕМБАР
– Пријављивање ученика за секцију
– Упознавање са планом рада секције
ОКТОБАР
– Обележавање Дана мола 23.10. Припрема поставке
НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР
– Посете стручним предавањима на Природно-математичком и Медицинском
факултету
ФЕБРУАР
– Организовање учешћа на радионицама које реализује Департман за хемију
Природно-математичког факултета у Нишу
МАРТ
– Жене у науци – припрема поставке, презентације
– Месец екологије – Сат за нашу планету
– Припремање поставке за обележавање Дана науке поводом Бориних дана
АПРИЛ
– Обележавање Дана науке- промоција хемије као науке кроз различите експерименте,
занимљиве поставке, квизове итд.
– Обележавање Дана планете Земље 22.04.2023 . године
МАЈ
– Посета лабораторијама Департмана за хемију
– Активности везане за еколошке проблеме и заштиту животне средине
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ЈУН
– Анализа реализованих активности
Носиоци активности: Љиљана Миладиновић, Ивана Тонса, Сандра Стојановић, Jелена Милић,
Милена Станковић, професори хемије и ученици укључени у рад секције.

ПЛАН РАДА ПСИХОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
ПЛАН СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА
Септембар - евидентирање ученика (одбојка, атлетика, пливање)
- селекциони тренинг и пријављивање ученика
- тренинг заинтересованих ученика и утврђивање нивоа спортског знања
(одбојка)
- селекција спортског тима (одбојка)
Октобар – пливање – општинско такмичење према календару које доноси савез за школски
спорт града Ниша
- одбојка припрема за такмичење
- атлетика школско првенство
Новембар – пливање окружно првенство
- одбојка припрема за такмичење
Децембар -одбојка-припрема за такмичење
Јануар
-одбојка- припрема за такмичење школско првенство
Фебруар - одбојка општинско такмичење
Март
- одбојка – нема такмичења
- одбојка- традиционални турнир у оквиру ,,Борине недеље“ (дан школе) на
нивоу школе укључене су све године ( I,II,III,IV)
- атлетика - школско првенство
-општинско првенство
-окружно
Април

- одбојка - нема такмичења
-атлетика – међуокружно првенство
Мај - крос –општинско такмичење
Јун - нема такмичења – крај школске године (спортски дан)
Проф. Арнаутовић Тања
ПЛАН РАДА КОШАРКАШКЕ СЕКЦИЈЕ
1.Селекција ученика за састав тима на такмичењима
2.Подизање нивоа физичке припреме
3.Увежбавање тактике игре у нападу
4.Увежбавање шутева
5.Тренинг блокирања, блокада
6.Шутерски тренинг
7.Увежбавање игре одбране ЗОНА
8.Тренинг развоја кондиције
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9.Тренинг тактике игре у нападу
10.Увежбавање одбране, човек на човека
11.Шутерски тренинг
12.Увежбавање проигравања бек-центар
13.Увежбавање финтирања са шутевима са бековских позиција
14.Тренинг тактике игре у одбрани, пресинг
15.Тренинг развоја кондиције
16.Тренинг баскет 3на3
17.Игра на два гола
18.Увежбавање индивидуалне одбане човек на човека
Носиоци активности: Немања Станковић, Зоран Симоновић, професори физичког васпитања
и ученици чланови секције.
ПЛАН РАДА РУКОМЕТНЕ СЕКЦИЈЕ
1.Селекција ученика за састав тима на такмичењима
2.Подизање нивоа физичке припреме
3.Увежбавање тактике игре у нападу
4.Увежбавање шутева
5.Тренинг блокирања, блокада
6.Шутерски тренинг
7.Увежбавање игре одбране ЗОНА 6:0
8.Тренинг развоја кондиције
9.Тренинг тактике игре у нападу
10.Увежбавање одбране, ЗОНА 3:2:1
11.Шутерски тренинг
12.Увежбавање проигравања бек-бек(укрштања)
13.Увежбавање финтирања са шутевима са бековских позиција
14.Тренинг тактике игре у одбрани, пресинг
15.Тренинг развоја кондиције
16.Тренинг вежби снаге
17.Игра на два гола
18.Увежбавање тактиле игре у нападу(одвлачења)
Носиоци активности: Никола Димковски, професор физичког васпитања и ученици чланови
секције.
ПЛАН РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ
Упознавање са планом и програмом у вези одбојкашке секције
Методика тренирања одбојкашких техника
Матодика тренинга тактике
Техника без лопте
Техника са лоптом
Основна средства за тренирање техника
Етапе у тренирању технике
Методика тренирања техника без лопте
Методика тренирања техника с лоптом
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Методика тренирања технике сервиса
Методика тренирања технике чекићем
Методика тренирања технике пријема сервиса
Методика тренирања технике додавања прстима
Методика тренирања технике дизања
Методика тренирање технике смеча
Методике тренирања технике блока
Методика тренирања техника одбране
Одбојка- игра примена методике тренирања одбојкашких техника
Eтапе у тренирању техничких способности
Методиака тренирање технике напада и контре
Методике тренирања тактике сервирања
Методика тренирања тактике пријема сервиса
Методика тренирања тактике дизања
Методика тренирања тактике у смечирања у нападу и контри
Методика тренирања групне тактике у смечирању
Методика тренирања групне тактике у одбрани
Одбојка – Игра – примена методике тренинга тактике
Носиоци активности: Марко Урбанчић, Тања Арнаутовић, професори физичког васпитања и
ученици чланови одбојкашке секције.
ПЛАН РАДА ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ
Упознавање са планом и програмом у вези фудбалске секције
Координација са и без лопте у паровима
Увежбавање врсте дуплих пасова Игра - кроз пас по позицијама у тиму Игра на два гола
Одигравање и долазак на повратни пас
Увежбавање дијагонални пасова и пријем лопте према игри
Загревање кроз пас и основне принципе тренинга
Високи пресинг
Игра на скраћеном терену Дефанзивне и Офанзивне акције Прекиди
Одбрана и напада - контранапад и полуконтра
Игра и припрема за такмичење
Упознавање ученика са планом и програмаом рада
Координација са и без лопте у четворкама
(пас игра, игра на два гола, пас по позицијама у тиму)
Игра – кроз пас по по
Увежбавање дијагоналних пасова и пријем лопте према игри
Игра на два гола
Одигравање и долазак на повратни пас
Загревање кроз пас и основне принципе тренинга
Основе високог пресинга из система 2:2
Основе високог пресинга из система 1:2:1
Основе високог пресинга из система 1:3
Основе високог пресинга из система 1:1:2
Пријем, предаја и сарадња по позицијама
Игра на скраћеном терену 4:4
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Игра
Дефанзивне акције
Офанзивне акције
Прекиди – одбрана од прекида
Прекиди – напад приликом прекида
Пријем, предаја у квадрату
Игра средине 3:1, 4:1, 4:2
Игра и увежбавање прекида
Заврсница, ударац на гол
Контранапад 2:1
Контранапад 3:2
Контранапад 4:3
Одбрана од контранапада и постављање играча 1:2
Одбрана од контранапада и постављање играча 2:3
Одбрана од контранапада и постављање играча 3:4
Игра – примена контре и полуконтре
Игра – завршна припрема за школско такмичење
Носиоци активности: Марко Урбанчић, професор физичког васпитања и ученици чланови
фудбалске секције.
ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
Фебруар
-Упознавање ученика са концептом испита
-Анализа теста из 2012
Март
-Анализа теста из 2013
-Анализа теста из 2014
-Анализа теста из 2015
-Анализа теста из 2016
-Анализа теста из 2017
-Анализа теста из 2018
-Анализа теста из 2019
-Анализа теста из 2020
Април
-Listening comprehension
-Reading comprehension
-Reading comprehension
-Oral practice
Мај
-Oral practice
-Oral practice
-Revision of tenses
-Making questions
-Spot the errors and correct them
- Анализа тестова са регионалних такмичења
-Анализа тестова са републичких такмичења
-Writing practice
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Настава ће се одвијати четвртком. У поподневној смени од 19.30, а у преподневној од 13.15.
Наставу ће држати професори енглеског језика из наше школе.
ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
УЧЕНИКА СА ПОСЕБИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКУ
Припремна настава се реализује кроз 34 часа (17 двочаса) – у марту, априлу и мају једном
недељно, а у првој недељи јуна свакодневно. Предметни професори ће направити распоред
предавања по областима .
Области за обраду су следеће:
Март
Мај
Линеарне једначине,
Стереометрија2,
Линеарне неједначине,
Питагорина теорема, Сличност
Алгебарски изрази,
Тестови
Размере и пропорције,
Тестови
Април
Јун
Планиметрија1,
Тестови
Планиметрија2,
Тестови
Дељивост, Дирихлеов принцип
Тестови
Стереометрија1,
Тестови
Тестови
Коришћена литература : Пријемни испити у математичкој гимназији
„МАТЕМАТИКА 10+“ - збирка, аутора Срђана Огњановића
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ПЛАН РАДА БИЛИНГВАЛНОГ, РАЧУНАРСКОГ И БИОЛОШКО ХЕМИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА
ПЛАН РАДА БИЛИНГВАЛНИХ ОДЕЉЕЊА
Предмети из којих се изводи настава на енглеском језику:
I разред
1) Рачунарство и информатика (Милан Ивановић), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на
годишњем нивоу, укупно 23 часа годишње
2) Хемија (Ивана Тонса), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на годишњем нивоу, укупно 23
часа годишње
3) Математика (Марија Митић), 4 часа недељно, 30% од 148 часова на годишњем нивоу,
укупно 45 часова годишње
4) Физика (Ивана Илић Момчиловић), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на годишњем
нивоу, укупно 23 часа годишње
У првом разреду на недељном нивоу настава се реализује са 11 часова (30,3%), 114 часова на
годишњем нивоу (9,3%).
II разред
1) Биологија (Милена Цветковић), 2 часа недељно, 30% од 74 часова на годишњем нивоу,
укупно 23 часа годишње
2) Математика (Ивана Стаменковић), 5 часова недељно, 30% од 185 часова на годишњем
нивоу, укупно 56 часова годишње
3) Физика (Владана Голубовић), 3 часа недељно, 30% од 111 часова на годишњем нивоу,
укупно 34 часа годишње
4) Психологија (Маја Здравковић), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на годишњем нивоу,
укупно 23 часа годишње
5) Рачунарство и информатика (Ана Станојевић), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на
годишњем нивоу, укупно 23 часа годишње.
У другом разреду на недељном нивоу настава се реализује са 14 часова (33,3%), 159 часова на
годишњем нивоу (10,1%)
III разред
1) Математика (Марија Митић), 5 часова недељно, 30% од 185 часова на годишњем нивоу,
укупно 56 часова годишње
2) Физика (Владана Голубовић) 2,5 часа недељно, 30% од 92,5 часова на годишњем нивоу,
укупно 28 часова годишње
3) Хемија (Сандра Стојановић), 3 часа недељно, 30% од 111 часова на годишњем нивоу,
укупно 34 часа годишње
4) Рачунарство и информатика (Митар Крстовић), 1 час недељно, 30% од 37 часова на
годишњем нивоу, 12 часова годишње
5) Филозофија (Милица Антић), 2 часа недељно, 30% од 74 часа на годишњем нивоу,
укупно 23 часа годишње
У трећем разреду на недељном нивоу настава се реализује са 13,5 часова (31,8%), 153 часа на
годишњем нивоу (9,7%).
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IV разред
1) Хемија (Сандра Стојановић), 2 часа недељно, 30% од 66 часова на годишњем нивоу,
укупно 20 часова годишње
2) Математика (Тамара Милошевић), 5 часова недељно, 30% од 165 часова на годишњем
нивоу, укупно 50 часова годишње
3) Филозофија (Милица Антић), 2 часа недељно, 30% од 66 часова на годишњем нивоу,
укупно 20 часова годишње
У четвртом разреду на недељном нивоу настава се реализује са 9 часова (30,3%), 90 часова на
годишњем нивоу (9,2%).
Стручно усавршавање наставника
Стручно усавршавање из енглеског језика ће се одвијати континуирано током целе године.
Консултације везане за припрему часова ће се држати по индивидуалном плану са професором
енглеског језика.
У другом полугодишту се планира полагање испита нивоа Ц1 за наставнике који предају
билингвалним одељењима.
Припрема ученика осмих разреда за упис у билингвално одељење
Припремна настава ће се одржавати почев од 1. марта месеца 2023. Једном недељно као
двочас, а последње недеље пред упис сваког дана. Припремну наставу ће изводити наставници
енглеског језика.
Промоција билингвалног одељења
Представљање рада овог одељења ученицима осмог разреда планира се током другог
полугођа, кроз презентације намењене основним школама, редовним информисањем преко
сајта школе, у оквиру Бориних дана итд.
Упис ученика у билингвално одељење
Упис се планира почетком јуна месеца 2023. према календару уписа ученика у први разред,
који ће бити објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Тим за праћење рада билингвалних одељења
1. Марија Митић
2. Ивана Илић
3. Никола Петровић

ПЛАН РАДА РАЧУНАРСКИХ ОДЕЉЕЊА
Наставници који су ангажовани из високошколских установа
1. Bладан Михајловић, наставник за предмет Програмирање са 6 часoва недељно,
одељење III2, Електронски факултет у Нишу
Такмичења
Ученици рачунарских одељења ће учествовати на многобројним такмичењим из разних
области.
Предмет

Термин
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Математика

Јануар – март

Међународно математичко такмичење
„Кенгур без граница“

Март

Математичко такмичење „Мислиша“

Март – април.

Такмичење из програмирања

Април – мај

Међународно такмичење из рачунарске и
информатичке писмености „Дабар“
Тимско такмичење у програмирању и
решавању алгоритамских задатака „Bubble
Cup“
Такмичење у програмирању „Met Mobile
Challenge“
Квиз „Инфоманија“ из области
рачунарства и информатике
Физика

Новембар – фебруар
Април – мај
Фебруар – март
Април
Јануар – април

”Борини дани”
Школске 2022/2023. године школа ће обележити 54 године постојања. Поводом тога се
традиционално организују „Борини дани“. Ученици рачунарских одељења ће активно
учествовати у организовању ове манифестације кроз промоцију школе у области
програмирања, математике; организовању такмичења у игрању популарних видео игара; биће
техничка подршка за сва дешавања током „Бориних дана“; учествоваће у спортским играма;
чланови хора...
”Наук није баук” – фестивал науке који се уназад 14 година одржава априла месеца у
организацији гимназије „Светозар Марковић” из Ниша, под покровитељством Града Ниша –
Канцеларије за локални економски развој и пројекте, у партнерству са Научно-технолошким
парком, Центром за промоцију науке и Електронском факултетом у Нишу. Ученици
рачунарских одељења ће активно учествовати у овој манифестације школске
2022/2023.године.
ПЛАН РАДА БИОХЕМИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА
У Гимназији „Бора Станковић“, 2019. године формирано је специјализовано одељење
за ученике са посебним способноснима за биологију и хемију.
У циљу побољшања квалитета наставе, успостављена је сарадња са Природноматематичким факултетом у Нишу. Часове вежби из биологије изводе професори запослени у
Гимназији. Постигнут је договор да ће специфичне лабораторијске вежбе бити реализоване и
у лабораторијама и кабинетима Департмана за биологију и хемију у Нишу.
Припрема ученика осмих разреда за упис у одељење ученика са посебним способностима
за биологију у хемију
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Припремна настава ће се одржавати од 1.03.2023. до 15.05. 2023. Часове припремне наставе
реализоваће наставници биологије и хемије, по претходно утврђеном распореду , који ће бити
истакнут на школском сајту.
Промоција одељења ученика са посебним способностима за биологију у хемију
У току другог полугођа , ученици осмог разреда имаће прилику да се детаљније информишу и
упознају са радом овог одељења , кроз презентације намењене основним школама,
информисањем преко сајта Гимназије "Бора Станковић", у оквиру дана Отворених врата и
Бориних дана .
Упис ученика је планиран у јуну 2023. према календару уписа ученика у први разред, који ће
бити објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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ЗАКЉУЧАК
Успешност стратегије развоја васпитања и образовања могућа је једино уз радикалнију
реформу наставе у којој доминирају два основна принципа:
1. Обучавање ученика у техникама рациналног и успешног учења
(учење учења) и
2. Неговање мисаоних активности ученика у процесу наставног рада
Вештина учења је основа свих других сазнања, вештина и навика људске делатности.
Њу сваки појединац, према својим могућностима, способностима и интересовањима треба да
бира и савладава у процесу учења.
Савремена настава, у првом реду треба да оспособи ученика за самостално учење
уместо меморисања наставног градива. Тежиште треба да је на развоју когнитивних
способности решавања проблема и стваралачког учења.
Један од најзначајнијих индикатора ефикасности наставног рада у школама је и степен
мисаоног ангажовања ученика у наставном процесу и њихова оспособљеност за самосталан и
успешан интелектуални рад.
Основна функција школе и модерне активне наставе је формирање "мислећих људи",
који су самостални, оригинални, радознали, иницијативни, критички и истраживачки
оријентисани.
Образовање данас треба разумети као вредност по себи и као изузетно важну делатност
не само за социјално-економски напредак појединих друштвених заједница већ и за развој
сваког човека и свих људи, за побољшање целокупног живота на планети земљи. Поред
екстремних разлика које постоје међу државама савременог света "од Аљаске до Аустралије",
од оних привредно и технолошки најразвијенијих, до оних које се налазе на зачељу и оних које
иду путем транзиције, може се уочити и нешто што је заједничко свима, а то је све већа пажња
коју поклањају квалитету, ефикасности и ефектима образовања.

Директор школе
Ненад Стефановић, проф.
____________________________
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Школски одбор је на својој седници одржаној 14.09.2022.године усвојио
Годишњи програм рада школе.
Председник школског одбора
Мирослав Планић
_________________________________
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