
1 

 

 

 
СЕДМА БЕOГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

Београд, Звездара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
за школску 2022/2023. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 2022. године  



                  Седма београдска гимназија 

2 

 

 
 Садржај: 

 

 
УВОД .............................................................................................................................................................................. 6 

ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ЦИЉЕВИ ................................................................................................... 7 

Циљеви и исходи образовања и кључни задаци организације рада ................................... 7 

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ...................................................................................................................................... 12 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ......................................................................................... 12 

Школски простор .................................................................................................................................. 12 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ..................................................................................... 14 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА .................................................................................................................. 15 

Квалификациона структура кадрова ....................................................................................... 15 

Распоред реализације наставе предметних наставника по одељењима: ....................... 24 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ............................................................. 28 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА........................................................................ 28 

По смеровима .......................................................................................................................................... 28 

По изучавању страног језика: ....................................................................................................... 28 

По изборним програмима: ............................................................................................................. 30 

ОБРАЗОВНИ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИ СТАТУС РОДИТЕЉА .................................................. 33 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА ................................................................................................ 33 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ................................................................................................. 33 

ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА .................................................................................................... 34 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ..................................................................................................................... 34 

Структура четрдесеточасовне радне недеље ............................................................................. 38 

Ритам радног дана ................................................................................................................................. 45 

КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ ...................................... 46 

Календар рада Седме београдске гимназије за школску 2022/23. годину ......... 48 

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ............................................................................................. 52 

Циљеви васпитног рада Школе ................................................................................................... 52 

Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада и њихови задаци

 ....................................................................................................................................................................... 54 

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у Школи ............................................. 56 



                  Седма београдска гимназија 

3 

 

Остваривање програма васпитног рада ................................................................................. 59 

ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА .............................................................................................................................. 64 

ПРИПРЕМЕ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД И МЕТОДИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

НАСТАВНИКА ............................................................................................................................................... 64 

План рада психолога школе ................................................................................................................. 64 

План рада педагога школе .................................................................................................................... 71 

План рада библиотекара ....................................................................................................................... 79 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЕ ..................................................................................................................................................................... 81 

СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ......................................................... 81 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ............................................................................................................................... 81 

Планинарска секција ......................................................................................................................... 81 

Преводилачка секција ...................................................................................................................... 83 

Психолошка секција ........................................................................................................................... 84 

Рецитаторска секција ........................................................................................................................ 84 

Секција креативног писања........................................................................................................... 88 

Драмска секција ................................................................................................................................... 90 

Еколошка секција ................................................................................................................................ 91 

Ликовна секција ................................................................................................................................... 93 

Mузичка секција ................................................................................................................................... 94 

Секција за верску наставу ............................................................................................................... 94 

Сајт Школе (Мирослав Маркићевић) ........................................................................................ 96 

ОСНОВЕ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА .............................................................................................................................................. 96 

Основе плана рада одељењске заједнице .............................................................................. 96 

План рада ученичког парламента .............................................................................................. 99 

ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ..................................................................... 102 

Друштвено- користан рад ........................................................................................................... 102 

План излета и екскурзија ............................................................................................................. 103 

1. Образовно-васпитни циљеви екскурзије ............................................................................. 104 

2. Задаци екскурзија .............................................................................................................................. 104 

3. Путни правци ....................................................................................................................................... 104 

4. Планирани обухват ........................................................................................................................... 108 



                  Седма београдска гимназија 

4 

 

5. Техничка организација екскурзије .......................................................................................... 109 

6. Начин финансирања ........................................................................................................................ 109 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ................................................ 110 

ПРОГРАМ РАДА НА ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА ..................................... 110 

Тим за промоцију здравих стилова живота ....................................................................... 115 

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ................................................................................... 117 

План рада Тима за каријерно вођење и саветовање ..................................................... 117 

План каријерног вођења и саветовања ученика ............................................................. 120 

УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА ..................................................................... 122 

УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ ЛОКАЛНЕ 

СРЕДИНЕ ...................................................................................................................................................... 124 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ЗВЕЗДАРА ................................ 125 

Безбедност у саобраћају .................................................................................................................. 125 

Програм здравственог васпитања................................................................................................ 125 

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе 

психоактивних супстанци и других облика ризичног понашања код деце и 

адолесцената)..................................................................................................................................... 126 

Фестивал културе младих Звездаријада ............................................................................. 126 

Програм школског спорта и спортских активности ............................................................ 127 

Програм у области заштите животне средине ................................................................ 128 

Дечја недеља ....................................................................................................................................... 128 

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу ................................................ 128 

Каријерно вођење младих ........................................................................................................... 129 

Упознавање ученика са радом локалне самоуправе, Канцеларије за младе и 

Волонтерског сервиса .................................................................................................................... 129 

Општински савет родитеља ....................................................................................................... 129 

Додела награда ученицима и наставницима .................................................................... 129 

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ ............................................................... 130 

ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА .................................................................................................................................... 131 

ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА ........................................................................................... 135 

ПРИПРЕМНИ РАД ЗА МАТУРУ .......................................................................................................... 137 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ ........................................... 138 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ............................................................................................................................ 138 



                  Седма београдска гимназија 

5 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ .................................................................................................................. 144 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА ............................................................................................................................... 147 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ............................................................................................................... 150 

Васпитни задаци одељењског старешине .......................................................................... 151 

План рада одељењског старешине .............................................................................................. 152 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ................................................. 155 

АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 .................................................................................................................................................................................... 158 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ......................................................... 196 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ .............................................................................. 196 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ......................................... 197 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА ...... 200 

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ И ПРЕДМЕТЕ .............................................................................. 202 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА .................................................................................................................... 244 

Школски одбор .................................................................................................................................... 244 

Директор школе .................................................................................................................................. 244 

План рада помоћника директора ............................................................................................ 248 

Савет родитеља ................................................................................................................................... 251 

РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ СЛУЖБИ ...................................... 254 

Административна служба ........................................................................................................... 254 

Рачуноводство ................................................................................................................................... 255 

Помоћно-техничко особље ......................................................................................................... 256 

ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ ............................ 257 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

У НАСТАВИ ........................................................................................................................................................ 259 

Израда инструмената формативног оцењивања ................................................................................... 260 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА .............................. 261 

Директор Школе и помоћник директора ............................................................................ 262 

Психолог и педагог Школе .......................................................................................................... 263 

Секретар Школе ................................................................................................................................ 264 

Руководиоци стручних већа ....................................................................................................... 264 

Одељењске старешине .................................................................................................................. 264 

 



                  Седма београдска гимназија 

6 

 

 

УВОД 

Седма београдска гимназија отпочела је рад као нова школа, школске 1953/54. 

године. Настала је спајањем дела ученика Шесте мушке гимназије и дела ученика 

Треће женске гимназије. Решењем НО града Београда, Градског већа и Већа 

произвођача 1958. године, Седма гимназија је престала са радом. Била је спојена са 

Деветом београдском гимназијом у једну гимназију под називом – Шеста београдска 

гимназија. Други пут је поново основана 1960. године и радила је до 1986/87. године. 

Трећи пут  је основана 25. априла 2002. године са седиштем у просторијама бивше 

ОШ „Вукица Митровић“, у Шејкиној 21а у Миријеву. С обзиром да у насељу живи 

око 60 000 становника, постојала је реална потреба за оснивањем средње школе. 

Школске 2002/2003. године школа је почела рад са осам одељења првог разреда; 

четири одељења природно-математичког смера и четири одељења друштвено-

језичког смера. 

Школска 2022/2023. година нова је прекретница у развоју Школе. У јуну 

2022. године донет је нови Школски програм, а у августу 2022. године нови Школски 

развојни план за период 2022-2026. године. Кључне области квалитета које ће школа 

развијати у наредном четворогодишњем периоду су Настава и учење, Етос и 

Постигнућа ученика. Овај Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину 

детаљно разрађује активности школе у овим, али и у свим осталим областима 

квалитета рада. У том смислу најважнији задаци који су пред школом су унапређење 

квалитета наставе и учења кроз потпуну примену образовних стандарда постигнућа 

у фази планирања, извођења и вредновања наставе, затим исходно оријентисано 

планирање наставе, припрему за државну матуру за две године, односно пробу 

државне матуре у овој школској години, као и тематску и пројектну наставу. Школа 

је у претходном периоду сагледавала стање у свим овим областима, и осим на 

екстерно усавршавање наставника и стручних сарадника, планира да се ослони и на 

своје реусрсе будући да један број наставника већ остварује висок квалитет рада у 

наведеним областима. У домену области квалитета Етос потребно је да се значајно 

унапреди квалитет тимског рада у школи, посебно стручних већа за области 

предмета и тимова, док је у домену Постигнућа ученика потребно да се наставници 

оспособе за вредновање доприноса ученика тимском раду, а посебно да унапреде 

своје комптенције у области формативног оцењивања.  

Остваривање стратешких циљева развоја школе посебно је изазовно у 

условима све мањег броја деце, олакшаног преласка ученика из једне у другу школу, 

нових захтева које се пред наставнике постављају од стране просветних власти, 

промене модела организације наставе услед пандемије вируса корона и 

дигитализације у настави. Сви ови проблеми могу се превазићи само уз повећану 

мотивацију запослених која, нажалост, не долази из повољног материјалног статуса, 

већ из њихове аутентичне потребе за самоактуализацијом, прометејске свести о 

значају друштвене улоге професора за развој друштва и финих међуљудских односа 

које негују сви у школи од директора, преко наставника, осталих запослених до 

ученика.    
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ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ЦИЉЕВИ 

 

Циљеви и исходи образовања и кључни задаци организације рада 

 

Овим Планом се дефинишу основни циљеви и исходи образовања у оквиру 

неких структуралних делова рада: 

 

Подручје 

активности 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ 

Општи 

циљеви, 

принципи и  

исходи 

образовања 

 

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне 

капацитете и знања ученика, да оспособи ученике и припреми их за 

даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са 

начелима доживотног учења и одговорног фунционисања у 

демократском друштву. 

Глобални циљ је подизање нивоа квалитета наставе, стручно 

усавршавање наставника и иновирање наставних програма у складу са 

променама. 

Евалуација 

наставног 

рада 

Систем праћења и вредновања образовно-васпитног рада у Школи 

обухвата: 

а) профил педагошке документације која је у функцији праћења и 

вредновања рада радника у школи 

б) самовредновање рада Школе 

в) педагошко-инструктивни рад стручних сарадника 

г) аналитичко-истраживачки рад 

Васпитни рад 

средње школе 

Циљ је  развијање способности и интересовања ученика у различитим 

људским делатностима, изграђивања стваралачког односа према раду, 

материјалним и духовним добрима и оспособљавања за укључивање у 

активан друштвени живот. Развијање и неговање хуманих и 

демократских вредности, вредности толеранције, солидарности и 

пихватања. 

Заштита 

ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања 

и 

дискриминац

ије 

У циљу осигурања безбедних и оптималних услова за несметан 

боравак и рад ученика као и заштите од свих облика насиља, 

злостављања и занемаривања, у Школи ће се реализовати Програм 

заштите ученика од  насиља. Реализатори овог програма су сви 

запослени, а носиоци активности су чланови Тима за заштиту 

ученика. Предвиђене су првентивне активности  као и поступци и 

процедуре у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације. 

Савремена 

образовна 

технологија 

У организацији редовног наставног  процеса доминантније ће бити 

примењена савременија технологија наставног рада: пројектна наства; 

индивидуална, проблемска настава; часови активне наставе; елементи 
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тимске, интердисциплинарне наставе; примена дигиталних ресурса и 

дигиталних технологија.  

Распоред 

часова 

1. Израда функционалних обухватних распореда часова и осталих 

активности - у циљу што боље и ефикасније организације рада биће 

сачињени функционални распореди свих видова образовно-васпитног 

рада како би се постигло њихово синхронизовано одвијање и како би 

се оне боље пратиле и вредновале. 

2. Израда привремених распореда часова или измена у распореду - за 

дане екскурзије или дане када је већи број професора одсутан. На тај 

начин смањује се број изгубљених часова и оптерећење ученика. 

Заштита и 

унапређива-

ње животне 

средине 

Упознавање ученика са основним еколошким процесима, као и 

развијање одговорност у заштити и унапређивању школске и 

ваншколске средине кроз активности ЕКО школе и секција. 

Осавремењи-

вање рада 

ученика 

1. Развијање компетенција ученика за коришћење дигиталних 

технологија и целоживотно учење 

2. Подучавање у учењу, на часовима одељењског старешине и кроз 

редовну наставу. 

3. Разрада функције наставника - кроз рад  на Наставничком већу, 

Педагошком колегијуму, саветодавни рад ментора, саветодавни рад 

педагога и психолога. 

Допунска 

наставa 

Посебна пажња биће посвећена организацији и планирању допунске 

наставе на седницама одељењских већа на основу сагледаних потреба 

како би се на овим корективним видовима рада у оквиру ефикаснијих 

организационих форми (рад у малој групи, индивидуални рад и сл) 

помогло ученицима да постигну позитиван успех. 

Додатна 

настава 

1. Рад са обдареним ученицима.У циљу указивања посебне помоћи 

ученицима који напредују изнад просека Школа ће организовати 

додатну наставу примењујући организационе форме: рефератску 

наставу, рад у малој групи, индивиуализација и сл.  

2. Припреме за такмичења. Стручна већа ће припремити програм и 

план рада са ученицима која ће представљати Школу на такмичењима 

свих нивоа. Ефикасан програм и мотивисаност ученика исходишну 

тачку имају у најбољем пласману. 

 

 

 

Рад 

одељењских 

старешина 

 

У циљу унапређивања овог рада биће сачињен програм рада као и 

анализа реализације. Програм рада ће посебно обухватити: 

а) теме за рад одељењских старешина, на часовима одељењских 

заједница; 

б) теме за радионице са одељењским старешинама, а посебно са 

младим који тек стичу искуства у овој области рада. 
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Исход обухвата складан и континуиран рад, позитивна, радна, 

стваралачка и одговорна атмосфера одељења, позитивна и 

конструктивна сарадња са родитељима. 

Праћење 

изостајања 

ученика 

 

На основу вишегодишње анализе утврђена је потреба увођења 

посебних активности одељењских старешина и стручних органа на 

превенцији, праћењу и санкционисању изостајања ученика. 

Циљ је био смањити број закашњења и изостанака, како оправданих 

тако и неоправданих, како би ученици редовно похађали наставу, 

имали боље резултате и развили одговорност у односу на обавезе. 

Уведена је следећа процедура: изостанци се оправдавају на основу 

лекарског оправдања које лично доноси родитељ. Та мера је довела до 

значајног смањења изостанака. У следећој школској години 

наставићемо са применом ове мере. У циљу смањења изостанака 

ученика користи се Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика. 

Културне и 

друге потребе 

ученика 

 

Посебна пажња биће посвећена задовољавању културних и других 

потреба ученика кроз организовање разноврсних културно-забавних, 

спортско-рекреативних програма и активности ученика у слободном 

времену. 

Школа на основу праћења и утврђивања потреба и интересовања 

организује секције, посете и излете ученика.  

 

Стимулисање 

ученика 

 

Основ система стимулисања ученика представљају: промоција успеха 

и резултата ученика, похваљивање и награђување, осавремењивање 

метода и услова рада, објективно оцењивање (примена усаглашених и 

јасно дефинисаних критеријума евалуације сваког ученика), праћење 

образивних потреба и подршка ученицима.  

Стручно 

усавршавање 

наставника 

 

1. Организовани облици у Школи 

а) Предавања на Наставничком већу, Педагошком колегијуму и 

стручним већима 

 б) Дисеминација знања на стручним већима 

 в) Менторски рад 

2. Облици усавршавања ван Школе 

 а) Семинари, обуке 

 б) Предавања и састанци 

 в) Учешће у раду стручних друштава и секција 

Безбедност 

ученика 

1. Школски полицајац 

2. Дежурства професора 

3. Дежурства ученика 

Истражи-

вачки рад 

 

Стручни органи школе ће у овој години организовати праћење и 

истраживање најмање три педагошка проблема: 

 а) психолошка истраживања 
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 б) анализа успеха ученика 

 в) самовредновање рада Школе 

Педагошка 

документа-

ција 

У циљу провођења ефикаснијег система праћења, мерења и 

вредновања школског рада, у Школи постоје разрађени начини 

вођења педагошке документације. Матичне књиге, досијеи ученика, 

картотека стручног усавршавања, записници са полагања испита, 

евиденција о раду Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког 

већа, Педагошког колегијума и Ученичког парламента – у 

секретаријату (и архиви); регистар планова и припрема рада, 

евиденција награђених и похваљених ученика - код помоћника 

директора; сарадња са родитељима – у дневницима рада и евиденцији 

педагога и психолога, евиденција о самовредновању рада школе – 

педагошко-психолошка служба  

Наставна 

средства и 

опрема 

1. Анализа опремљености Школе (стручна већа, Педагошки колегијум 

и Наставничко веће) 

2. Израда плана набавке наставних средстава 

 

 Планирање рада за школску 2022/2023. годину извршиће се на основу 

синтезе идеја директора, стручних сарадника и стручних органа школе. 

У изради Годишњeг плана рада Школе, као основог документа који садржи и 

образовно-васпитне и друге задатке и остале активности које мора да оствари у току 

једне школске године, руководили смо се следећим прописима: 

1. Законом о основама система образовања и васпитања (Службени гласник 

Републике Србије, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. 

закони, 6/2020, и 129/2021); 

2. Законом о средњeм образовању и васпитању (Службени гласник Републике 

Србије, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закони 6/2020, 52/2021, 129/2021 

и 129/2021);  

3. Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназије (Службени 

гласник Републике Србије – Просветни гласник, бр. 4/2020, 12/202, 15/2020, 

1/2021, 3/2021, 7/2021); 

4. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност средњег образовања и васпитања (Службени гласник 

Републике Србије, бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016, 45/2018, 106/2020, 115/2020 

и 93/2022); 

 

5. Правилником о вредновању квалитета рада установе (Службени гласник 

Републике Србије, бр. 10/2019);  
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6. Правилником о стандардима квалитета рада установе (Службени гласник 

Републике Србије, бр. 14/2018);  

7. Правилником о стручно-педагошком надзору (Службени гласник Републике 

Србије, број 87/2019); 

8. Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (Службени гласник Републике Србије, број 

109/2021); 

9. Правилником о календару образовно-васпитног рада средњих школа за 

школску 2022/2023. годину (Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник, бр. 5/2022); 

10. Статутом Седме београдске гимназије 

11. Школским развојним планом Седме београдске гимназије 

12. Школским програмом Седме београдске гимназије 

У току реализовања Годишњег плана могућа су извесна одступања и 

корекције ради усклађивања са текућим радом. 
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УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Школски простор 

Школска зграда (подигнута 1969. године) и школско двориште чине школски 

простор. Школска зграда својим укупним простором и структуром обезбеђује 

повољне услове за реализацију својих образовно-васпитних задатака, предвиђених 

годишњим Планом рада. 

Објекат школе налази се у улици Шејкина 21а, општина Звездара. 

• укупна површина објекта     3052 m² 

• школско двориште                            11517 m² 

• балон сала                                           800 m² 

• укупна површина школског простора (укључујући и зграду школе) 

износи      15369 m2 

 

a) Школска зграда (наставне и друге просторије) 

• учионица опште намене                               13 

• кабинета                                                           8 

• библиотека                                                       1 

б) Остале просторије  

• управа, администрација, зборница                6 

• просторије за помоћно особље                       1 

• в) Санитарне просторије 

• мушка и женска свлечионица са тушевима, два тоалета са по три 

кабине и три лавабоа и приземљу 

• два тоалета за ученике (као у приземљу), два тоалета за наставнике са 

по једном кабином и по једним лавабоом на спрату 

У школској 2002/2003. години школа је реновирана изнутра (осим 
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свлачионица). Током школске 2007/2008. године направљена је балон сала за 

физичко васпитање, ограђено је школско двориште и побољшан саобраћај. У 

школској 2021/2022. години замењени су подови у две учионице и окречено шест 

учионица. Кречење просторија обавља се сваке школске године у складу са 

финансијским могућностима школе.  

Наставна средства и опрема 

Наставна средства су смештена у кабинетима, учионицама и другим 

просторијама Школе. Њихова употреба је планирана у глобалним и оперативним 

плановима рада професора, који су саставни део овог Плана. Кабинети су опремљени 

у складу са материјалним могућностима Школе. Стручна већа имају обавезу да 

сачине планове набавке и израде нових наставних средстава, а Школа, да у складу 

са својим могућностима, изврши набавку планираних средстава. 

У претходној школској години набављена су савремена наставна средства за 

кабинете физике, биологије и изборних програма (примењених наука и образовање 

за одрживи развој) средствима програма «Заједници заједно 2020» који је 

финансирао НИС. Такође, набављени су рачунари и пројектори којима су опремљене 

све учионице у школи. Осим тога, набављена је опрема за фискултурну салу, као и 

карте за наставу историје и географије.  

 Органи управљања Школе планирају набавку одређеног броја нових 

наставних средстава (поштујући критеријум приоритета). Набавка и израда нових 

наставних средстава вршиће се у наредној школској години (како нови планови и 

програми почињу да се реализују). У наступајућој школској години планира се 

уређење помоћне просторије (анекса) уз кабинете физике и хемије у којима ће се 

одлагати опрема за наставу из ових предмета.  

Финансирање школе 

Школа се финансира из следећих извора:  

● средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја – плате 

запослених, капитална улагања и опремање Школе средствима за 

унапређивање наставе; 

● средствима Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту – 

материјални трошкови текућег пословања школе и радови на текућем 

одржавању;  

● средствима Градске општине Звездара – унапређење безбедности у Школи, 

а посебно у условима превенције ширења заразне болести ЦОВИД-19;  

● средствима родитељске донације („ђачког динара“) – по одлуци Савета 

родитеља ова средства намењена су за унапређивање услова за учење 

(набавку наставних средстава) и за набавку средстава за дезинфекцију и 

одржавање хигијене у Школи;  

● средствима донатора уколико Школа добије грантове на пројектима на 

којима повремено конкурише.  
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УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ  

 

Школа је успоставила сарадњу са Библиотеком града Београда и са 

позориштима, музејима, другим школама, факултетима, институтима, спортским 

друштвима, културно-уметничким друштвима, омладинским организацијама, 

Градским ученичким парламентом итд. 

У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика успостављена је 

сарадња са Домом здравља Звездара, Институтом  за ментално здравље и Заводом за 

болести зависности, Републичким институтом за заштиту здравља „Др Милан 

Јовановић Батут“.  

Превентивни програми у области заштитре од насиља и превенције 

дискриминације ће се реализовати у сарадњи са Црвним крстом и невладиним 

организацијама и удружењима (Астра, Центар Е8, ЦЕДЕМ), програм каријерног 

вођења и саветовања у сарадњи са Београдском отвореном школом, Темпус 

фондацијом, Студентским културним центром. 

У настојању да школа пружи помоћ друштвеној средини, организоваће се 

културно-уметнички програми за обележавање заједничких датума. 

У свим сегментима рада Школа сарађује са Градском општином Звездара. 

Објекти друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских 

садржаја школе: 

 

Објекти друштвене средине 

 

Програмски садржаји који се 

остварују 

Институције културе (музеји, позоришта, 

биоскопи, спортски објекти) 
Ваннаставне активности 

Факултети Професионално информисање 

Студентски културни центар Професионално информисање 

Дом здравља Звездара  Систематски прегледи ученика 

Сајам Садржаји из програма рада секција 
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 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Квалификациона структура кадрова  

Сви запослени у настави испуњавају прописане услове у погледу врсте и 

степена стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави. 

Структура запослених у Школи дата је у следећој табели, а рад ових радника 

планиран је у наредним поглављима. 

Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Српски језик и 

књижевност 

Којовић 

Весна 
18 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу 

100 Да 

Марковић 

Ана 
17 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српска 

књижевност и језик 

100 Да 

Љујић Данијела 17 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српска 

књижевност и језик 

100 Да 

Суботић 

Љубиша 
8 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српски језик и 

књижевност са општом 

лингвистиком 

100 Да 

Пајић Јелица 7 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу, 

мастер филолог 

85 Да 

Поповић Нада 2 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

професор српског језика 

и књижевности 

100 Не 

Анђелковић 

Марија 
10 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу 

22 Да 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Енглески језик 

 

 

 

 

 

Алексић 

Бојана 
19 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност 

100 Да 

Ђуришић 

Милена 
19 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност, смер: 

преводилачки 

100 Да 

Mихаиловић 

Горан 
25 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност, смер: 

наставнички 

22 Да 

Траиловић 

Поповић 

Наташа 

16 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност 

50 Да 

Гаровић 

Милица 
12 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност 

100 Да  

Божиновић 

Јовановић 

Марина 

0 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: енглески језик и 

књижевност 

55 Не 

Немачки језик 

Халимић 

Индира 
17 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: немачки језик и 

књижевност 

100 Да 

Шикања Зоран 17 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: немачки језик и 

књижевност 

67 Да 

Француски 

језик 
Николић Бојана 33 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: француски језик 

и књижевност, смер: 

преводилачки 

86 Да 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Руски језик 
Влашки 

Виолета 
22 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: руски језик и 

књижевност 

53 Да 

Латински језик 

Бантулић 

Верица 
22 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. класични филолог 

100 Да 

Божиновска 

Нина 
17 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. класични филолог 

11 Да 

Социологија 
Назарчић 

Јасмина 
19 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. социолог 

85 Да 

Психологија 
Петровић 

Катарина 
11 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. психолог 

70 Да 

Филозофија 

Бељански 

Драгана 
17 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. филозоф 

60 Да 

Рековић Марија 9 

Филозофски факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

мастер филозоф 

95 Да 

Историја 

Тлачинац Соња 27 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. Историчар 

100 Да 

Кмезић Дарко 15 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. Историчар 

100 Да 

Петровић 

Марина 
14 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. Историчар 

60 Да 

Михајловић 

Александар 
3 

Филозофски факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

мастер историчар 

10 Не 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Географија 

Грујић Радмила 21 

Географски факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. географ 

100 Да 

Маркићевић 

Мирослав 
17 

Географски факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. географ 

10 Да 

Зечевић 

Мирјана 
11 

Географски факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. географ 

100 Да 

Биологија 

Кокотовић 

Милица 
20 

Биолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. биолог 

100 Да 

Богојевић 

Татјана 
19 

Биолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. биолог 

100 Да 

Мажибрада 

Мирјана 
21 

Биолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. биолог 

80 Да 

Марковић 

Бобан 
15 

Биолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. биолог 

30 Да 

Математика 

Аздејковић 

Бранка 
26 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. математичар 

100 Да 

Јеремић 

Светлана 
19 

Математички факултет 

у Београду,  основне 

студије (по старом); 

професор математике и 

рачунарства 

100 Да 

Кнежевић Тања 20 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. математичар за 

рачунарство и 

информатику 

100 Да 

Ристић 

Биљана 
21 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

професор математике и 

рачунарства 

100 Да 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Јешић 

Љубомир 
16 

Математички факултет 

у Београду,  основне 

студије (по старом); 

дипл. математичар за 

нумер. математику и 

оптимизацију 

100 Да 

Милосављевић 

Александра 
15 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

професор математике и 

иформатике 

100 Да 

Бренер 

Далибор 
3 

Апсолвент основних 

студија (по новом); 

Математички факултет 

у Београду 

39 Не 

Физика 

Лазовић 

Радосава 
27 

Природно-математички 

факултет у Приштини, 

основне студије (по 

старом); дипл. физичар 

100 Да 

Илић Гордана 22 

Природно-математички 

факултет у Приштини, 

основне студије (по 

старом); дипл. физичар 

100 Да 

Јездимировић 

Миленко 
19 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. астрофизичар 

100 Да 

Стојиљковић 

Бранимир 
2 

Апсолвент Физичког 

факултета у Београду 
100 Не 

Хемија 

Симић 

Јаћимовски 

Тамара 

19 

Хемијски факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. хемичар 

40 Да 

Миловановић 

Новица 
19 

Природно-математ. 

факултет у Крагујевцу, 

основне студије (по 

старом); дипл. хемичар 

за истраживање и развој 

100 Да 

Диздаревић 

Наташа 
17 

Хемијски факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. хемичар 

50 Да 

Тодоровић 

Светлана 
3 

Хемијски факултет у 

Београду, основне 

студије (по новом); 

мастер хемичар 

100 Не 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Рачунарство и 

информатика 

Јањић Јагода 23 

Факултет 

организационих наука у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. инг. 

организационо-

кибернетски смер 

100 Да 

Јанковић 

Глорија 
21 

Факултет 

организационих наука у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. инг. 

организационо-

кибернетски смер 

100 Да 

Сремчевић др 

Владимир 
20 

Машински факултет у 

Београду, доктор наука; 

смер: индустријско 

инжењерство 

80 Да 

Јовић Радомир 2 

Висока школа 

академских студија 

„Доситеј“, мастер 

студије (по новом); 

мастер информатичар 

30 Не 

Матијашевић 

Јелена 
0 

Апсолвент 

интегрисаних мастер 

академских студија; 

Природно-математички 

факултет у Новом Саду 

50 Не 

Данков Ивана 20 

Математички факултет 

у Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл.математичар за 

рачунарство и 

информатику 

100 Да 

Музичка 

култура 

Joвановић 

Марија 
21 

Факултет музичке 

уметности у Београду, 

основне студије (по 

старом); дипл. музички 

педагог 

80 Да 

Eрор Ана 20 

Факултет музичке 

уметности у Београду, 

основне студије (по 

старом); дипл. музички 

педагог 

20 Да 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Ликовна 

култура 

Дуковски 

Владимир 
21 

Факултет примењених 

уметности у Београду, 

основне студије (по 

старом); дипл. 

примењени сликар 

100 Да 

Физичко 

васпитање 

Ђурђевић 

Анђелка 
19 

Факултет спорта и 

физичког васпитања у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

професор физичке 

културе (општи смер) 

100 Да 

Петровић 

Дарко 
19 

Факултет спорта и 

физичког васпитања у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

професор физичке 

културе (општи смер) 

100 Да 

Ђурђевић 

Владимир 
17 

Факултет спорта и 

физичког васпитања у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

професор физичке 

културе (општи смер) 

60 Да 

Пејчић 

Бојан 
3 

Факултет спорта и 

физичког васпитања у 

Београду, мастер (по 

новом); мастер 

професор физичког 

васпитања и спорта 

20 Не 

Верска настава 
Гачић 

Никола 
5 

Православни 

богословски факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

мастер теолог 

100 Не 

Грађанско 

васпитање 

Перић др 

Марко 
7 

Филозофски факултет у 

Београду, докторске 

студије студије; доктор 

филозофије 

20 Не 

Рековић 

Марија 
9 

Филозофски факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

мастер филозоф 

5 Да 

Васовић Ивана 5 

Филозофски факултет у 

Косовској Митровици, 

основне студије (по 

старом); дипл. педагог 

50 Да 



                  Седма београдска гимназија 

22 

 

Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Шикања Зоран 17 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: немачки језик и 

књижевност 

5 Да 

Назарчић 

Јасмина 
19 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. социолог 

15 Да 

Декић 

Милош 
1 

Филозофски факултет у 

Београду, основне 

студије (по новом); 

дипл. историчар 

10 Не 

Изборни 

програм: Језик, 

медији и култура 

Николић Бојана 33 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: француски језик 

и књижевност, смер: 

преводилачки 

15 Да 

Шикања Зоран 17 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: немачки језик и 

књижевност 

30 Да 

Изборни 

програм: 

Уметност и 

дизајн 

 

Николић 

Владимир 
8 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу 

35 Не 

Анђелковић 

Марија 
10 

Филолошки факултет у 

Београду, мастер 

студије (по новом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу 

20 Да 

Пајић Јелица 7 

Филолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

група: српска 

књижевност и језик са 

општом књижевношћу, 

мастер филолог 

15 Да 

Eрор Ана 20 

Факултет музичке 

уметности у Београду, 

основне студије (по 

старом); дипл. музички 

педагог 

20 Да 
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Наставни 

предмет 

Презиме и име 

предметног 

наставника 

Године 

радног 

стажа 

Стручна спрема 
Ангажма

н (%) 

Стручни 

испит 

/лицанца 

Изборни 

програм: 

Појединац, група 

и друштво 

Перић др 

Марко 
7 

Филозофски факултет у 

Београду, докторске 

студије; доктор 

филозофије 

30 Не 

Изборни 

програм: 

Здравље и спорт 

Петровић 

Катарина 
11 

Филозофски факултет у 

Београду, основе 

студије (по старом); 

дипл. Психолог 

30 Да 

Васовић 

Ивана 
4 

Филозофски факултет у 

Косовској Митровици 

основне студије (по 

старом), дипломирани 

педагог 

15 Да 

Изборни 

програм: 

Основи 

геополитике 

Перић др 

Марко 
7 

Филозофски факултет у 

Београду, докторске 

студије; доктор 

филозофије 

50 Не 

Изборни 

програм: 

Религије и 

цивилизације 

Декић 

Милош 
1 

Филозофски факултет у 

Београду, основне 

студије (по новом); 

дипл. историчар 

50 Не 

Изборни 

програм: 

Примењене 

науке 1 

Јовановић 

Јелена 
0 

Хемијски факултет у 

Београду, основне 

студије  (по новом); 

дипл. хемичар 

25 Не 

Дрндарски 

Марина 
24 

Биолошки факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

дипл. биолог 

25 Да 

Изборни 

програм: 

Савремене 

технологије 

Здравковић 

Немања 
18 

Физички факултет у 

Београду, основне 

студије (по старом); 

Професор физике 

40 Да 

Јовић Радомир 2 

Висока школа 

академских студија 

„Доситеј“, мастер 

студије (по новом); 

мастер информатичар 

20 Не 
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Распоред реализације наставе предметних наставника по одељењима: 

                                                       Фонд часова – наставници                                       Важи од: 1.9.2022. 

Р.б

. 
Презиме и име Предмет и одељења 

Бр. 

часова 

1. Којовић Весна Српски језик и књижевност: 2/1, 2/4, 2/6, 4/3, 4/6 19 

2. Марковић Ана Српски језик и књижевност: 2/5, 2/7, 4/4, 4/5, 4/7 18 

3. Љујић Данијела  Српски језик и књижевност: 1/1, 1/2, 3/4, 3/5, 3/7 17 

4. Суботић Љубиша Српски језик и књижевност: 2/2, 2/3, 4/1, 4/2 18 

5. Пајић Јелица 
Српски језик и књижевност: 1/3, 1/6, 1/7, 3/6 

Уметност и дизајн: 2/457, 2/23456-2 

15 

3 

6. Поповић Нада Српски језик и књижевност: 1/4, 3/1, 3/2, 3/3 19 

7. Анђелковић Марија 
Српски језик и књижевност: 1/5 

Уметност и дизајн: 1/123467-1, 1/123467-2, 4/1234567-2  

4 

4 

8. Алексић Бојана Енглески језик: 2/3, 2/6, 2/7, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 18 

9. Ђуришић Милена Енглески језик: 2/1, 2/2, 2/5, 4/1, 4/2 18 

10. Михаиловић Горан Енглески језик: 4/6, 4/7 4 

11. 
Траиловић Поповић 

Наташа 
Енглески језик: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 8 

12. Гаровић Милица Енглески језик: 1/5, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/7 18 

13. Божиновић Јовановић 

Марина  

Енглески језик: 2/4, 4/3, 4/4, 4/5 
11 

14. Халимић Индира 
Немачки језик: 1/136, 1/4, 2/17, 2/26, 2/45, 3/137, 3/24, 

4/12, 4/4 
17,5 

15. Шикања Зоран 

Немачки језик: 1/2, 1/57, 2/3, 3/56, 4/35, 4/6 

Грађанско васпитање: 2/47 

Језик, медији и култура: 1/123-1, 1/123-2, 2/123-1, 2/123-2, 

2/457-1, 2/457-1 

12 

1 

 

6 

16. Николић Бојана 

Француски језик: 1/136, 1/57, 2/145, 2/26, 3/17, 3/246, 4/12, 

4/57* 

Језик, медији и култура: 1/4567-1, 1/4567-2, 2/6 

 

15,5 

3 

17. Влашки Виолета Руски језик: 1/36, 2/37, 3/5*, 3/37, 4/37 9,5 

18. Бантулић Верица Латински језик: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 2/3 18 

19. Божиновска Нина Латински језик: 1/7 2 

20. Петровић Катарина Психологија: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 

Здравље и спорт: 1/156-1, 1/156-2, 2/1236-1, 2/1236-2, 

2/457-1, 2/457-2 

14 

 

6 

21. Назарчић Јасмина Социологија: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 

Грађанско васпитање: 3/13, 4/1, 4/3  

17 

3 

22. Бељански Драгана Филозофија: 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/6 12 

23. Рековић Марија 
Филозофија: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/3, 4/7 

Грађанско васпитање: 1/35 

19 

1 

24. Тлачинац Соња Историја: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/2, 3/3 20 

25. Кмезић Дарко Историја: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/5, 3/6, 3/7 20 

26. Петровић Марина Историја: 3/1, 4/1, 4/2, 4/3 12 

27. Михаиловић Александар Историја: 3/4 2 

28. Грујић Радмила Географија: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7 20 

29. Зечевић Мирјана Географија: 1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 20 

30. Маркићевић Мирослав  Географија: 2/4 2 

31. Кокотовић Милица Биологија: 1/1, 1/2, 1/5, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 20 

32. Богојевић Татјана Биологија: 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 20 

33. Мажибрада Мирјана Биологија: 2/1, 2/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 16 

34. Марковић Бобан Биологија: 3/1, 3/2, 3/3 6 

35. Аздејковић Бранка Математика: 1/2, 1/4, 3/6, 3/7 18 
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36. Јеремић Светлана Математика: 1/1, 1/5, 3/4, 3/5 18 

37. Ристић Биљана Математика: 2/1, 2/5, 4/6, 4/7 18 

38. Јешић Љубомир Математика: 2/3, 2/6, 4/4, 4/5 18 

39. 
Милосављевић 

Александра 
Математика: 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/3 17 

40. Кнежевић Тања Математика: 2/4, 2/7, 4/1, 4/2, 4/3 19 

41. Бренер Далибор Математика: 1/3, 2/2 7 

42. Илић Гордана Физика: 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 20 

43. Лазовић Радосава Физика: 2/6, 2/7, 4/2, 4/4, 4/5 20 

44. Јездимировић Миленко Физика: 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 20 

45. Стојиљковић Бранимир Физика: 1/1, 1/2, 1/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/7 20 

46. 
Симић Јаћимовски 

Тамара 
Хемија: 1/1, 1/2, 3/7 8 

47. Миловановић Новица Хемија: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 3/4, 3/5, 3/6 22 

48. Диздаревић Наташа Хемија: 2/1, 2/6, 2/7 10 

49. Тодоровић Светлана Хемија: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 20 

50. Јанковић Глорија 
Рачунарство и информатика: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 

4/2, 4/6, 4/6 
20 

51. Данков Ивана 
Рачунарство и информатика: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 

4/3, 4/5, 4/5 
20 

52. Јањић Јагода 
Рачунарство и информатика: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 

3/4, 3/5, 3/6 
20 

53. Матијашевић Јелена Рачунарство и информатика: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 10 

54. Сремчевић др Владимир 
Рачунарство и информатика: 1/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/7, 4/1, 4/4, 

4/7 
16 

55. Јовић Радомир 
Рачунарство и информатика: 2/7, 4/4, 4/7 

Савремене технологије: 4/12-1, 4/12-2 

6 

4 

56. Јовановић Марија 
Музичка култура: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 

2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3 
16 

57. Ерор Ана 
Музичка култура: 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 

Уметност и дизајн: 3/234567-1, 4/123467-1 

4 

4 

58. Дуковски Владимир 
Ликовна култура: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2/1, 2/2, 

2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3 
20 

59. Ђурђевић Анђелка 
Физичко и здравствено васпитање: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 

2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 
20 

60. Петровић Дарко 
Физичко и здравствено васпитање: 1/5, 1/6, 1/7, 2/4, 2/5, 

2/6, 2/7, 4/5, 4/6, 4/7 
20 

61. Ђурђевић Владимир 
Физичко и здравствено васпитање: 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 

3/7 
12 

62. Пејчић Бојан Физичко и здравствено васпитање: 1/4, 3/4 4 

63. Гачић Никола 
Верска настава: 1/1, 1/2, 1/35, 1/4, 1/6, 1/7, 2/1, 2/25, 2/3, 

2/47, 2/6, 3/13, 3/2, 3/4, 3/5, 3/67, 4/12, 4/35, 4/47, 4/6  

 

20 

64. Васовић Ивана 

Грађанско васпитање: 1/1, 1/2, 1/47, 1/6, 2/1, 2/25, 2/3, 2/6 

3/2, 3/5, 4/1, 4/3 

Здравље и спорт: 1/237-1, 1/237-2, 1/4 

 

10 

3 

65. Перић др Марко 

Грађанско васпитање: 4/2, 4/5, 4/6, 4/47 

Појединац, група и друштво: 1/124567-1, 1/124567-2, 1/3, 

2/1236-1, 2/1236-2, 2/457 

Основи геополитике: 3/124567-1, 3/124567-2, 3/3, 

4/1234567-1, 4/1234567-2 

4 

 

6 

 

10 

66. Декић Милош Грађанско васпитање: 3/4, 3/67 2 
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Религије и цивилизације: 3/134567-1, 3/134567-2, 3/2, 

4/1234567-1, 4/1234567-2  

 

10 

67. Николић Владимир Уметност и дизајн: 1/5, 2/1236-1, 2/1236-2, 3/17, 4/5 7 

68. Здравковић Немања 
Савремене технологије: 3/1234567-1, 3/1234567-2, 

4/34567-1, 4/34567-2 
8 

69. Дрндарски Марина Примењене науке 1: 4/123456-1, 4/7 5 

70. Јовановић Јелена Примењене науке 1: 3/1234567-1, 3/1234567-2, 4/123456-2 5 

Укупно:  1030,5 
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Стручни сарадници: 

р. бр. Презиме и име Стручна спрема  Радно место 
Проценат 

ангажовања 
Радни стаж 

1. Китановски Драгица Дипломирани педагог педагог 100 37 

2. Томић Тијана Дипломирани психолог психолог 50 10 

3. Чубрановић Зорица 

Професор 

српскохрватког језика 

и југословенских 

књижевности 

библиотекар 100 33 

4. Стаменковић Александра  Дипломирани психолог психолог 50 1 

 

Руководство и администрација: 

Р. бр. Презиме и име Стручна спрема Радно место 
Проценат 

ангажовања 
Радни стаж 

1. Маркићевић Мирослав Дипломирани географ Директор школе  100 17 

2. Траиловић Поповић Наташа 
Професор енглеског 

језика и књижевности 
Помоћник директора 50 16 

3. Гачић Никола Мастер теолог Помоћник директора 20 5 

4. Стојић Александар Дипломирани правник  Секретар школе 100 28 

5. Станковић Љубица 
Дипломирани 

економиста    
Шеф рачуноводства 100 19 

6. Миловановић Ивана  Комерцијалиста  

Административно-

финансијски 

референт 

100 1 

 

Помоћно и техничко особље: 

Р. бр. Презиме и име 
Стручна 

спрема 
Радно место 

Проценат 

ангажовања 
Радни стаж 

1. Јевтић Владан ССС домар 100 5 

2. Коцић Дејан ССС техничар одржавања рачунара 50 5 

3. Додић Исидора ОШ спремачица 100 11 

4. Којић Данијела ОШ спремачица 100 23 

5. Стоилковић Гордана ОШ спремачица 100 27 

6. Мијалковић Снежана ОШ спремачица 100 11 

7. Михаиловић Марина ОШ спремачица 100 19 

8 Вучетић Јасмина ОШ спремачица 100 17 

9. Ранитовић Олга ОШ спремачица 100 14 

10. Ђурић Мира ОШ спремачица 100 9 

11. Кузманов Невенка  ОШ спремачица 77 2 

 

 

 

 

 

 



                  Седма београдска гимназија 

28 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА 

 

Приликом формирања одељења водило се рачуна о критеријумима за 

уједначавање ученика: смер, пол, други страни језик, успех, грађанско васпитање и 

веронаука, мрежи подршке ученика. 

По смеровима 

 Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Одељења ученика одељења ученика одељења ученика одељења ученика 

ДЈС 3 88 3 84 3 74 3 83 

ПМС 4 114 4 100 4 87 4 88 

УКУПНО 7 202 7 184 7 161 7 171 

 

Значење скраћеница: 

ДЈС – друштвено-језички смер 

ПМС – природно-математички смер  

 

По изучавању страног језика: 

 

број ученика 
Енглески 

језик 
Немачки 

језик 
Француски 

Језик 
Руски језик 

Шпански 
језик 

Италијански 
језик 

укупно  

одељење м ж 

I1 9 21 30 11 16 0 2 1 30 

I2 10 20 30 30 0 0 0 0 30 

I3 11 17 28 7 8 12 1 0 28 

I4 14 16 30 30 0 0 0 0 30 

I5 15 13 28 11 15 0 2 0 28 

I6 13 15 28 5 6 17 0 0 28 

I7 14 14 28 12 16 0 0 0 28 

Свега I р. 86 116 202 106 61 29 5 1 202 

II1 9 21 30 20 10 0 0 0 30 
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II2 12 13 25 16 9 0 0 0 25 

II3 12 17 29 24 0 5 0 0 29 

II4 14 11 25 12 13 0 0 0 25 

II5 12 12 24 16 7 0 0 1 24 

II6 15 12 27 14 11 0 2 0 27 

II7 12 12 24 8 0 15 0 1 24 

свега II р. 86 98 184 110 50 20 2 2 184 

III1 8 14 22 9 11 0 0 2 22 

III2 9 18 27 12 5 0 0 0 27 

III3 6 19 25 7 0 18 0 0 25 

III4 10 10 20 12 5 0 3 0 20 

III5 15 11 26 12 0 13 1 0 26 

III6 7 13 20 13 6 0 0 1 20 

III7 11 10 21 8 12 1 0 0 21 

свега IIIр. 66 95 161 73 39 32 4 3 161 

IV1 10 16 26 13 11 0 2 0 26 

IV2 8 20 28 17 11 0 0 0 28 

IV3 13 16 29 14 0 14 0 1 29 

IV4 10 10 20 20 0 0 0 0 20 

IV5 6 14 20 9 11 0 0 0 20 

IV6 15 11 26 26 0 0 0 0 26 

IV7 13 9 22 0 8 10 0 2 22 

свега IVр. 75 96 171 99 41 24 2 3 171 

УКУПНО 

ШКОЛА 
313 405 718 388 191 105 13 9 718 
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По изборним програмима: 

 

број ученика Здравље 

и спорт 

Језик, 

медији и 

култура 

Појединац

, група и 

друштво 

Уметно

ст и 

дизајн укупно 

одељење м ж     

I1 9 21 16 24 10 10 30 

I2 10 20 20 20 8 12 30 

I3 11 17 13 16 13 14 28 

I4 14 16 26 9 15 10 30 

I5 15 13 21 17 5 13 28 

I6 13 15 20 14 12 10 28 

I7 14 14 20 12 12 12 28 

Свега I 

р. 86 116 136 112 75 81 202 

II1 9 21 12 21 10 17 30 

II2 12 13 13 14 11 12 25 

II3 12 17 17 21 9 11 29 

II4 14 11 16 19 7 8 25 

II5 12 12 13 15 8 12 24 

II6 15 12 15 17 9 13 27 

II7 12 12 14 16 9 9 24 

Свега 

IIр. 86 98 100 123 63 82 184 
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број ученика Уметнос

т и 

дизајн 

Приме

њене 

науке 

1. 

Основи 

геополи

тике 

Савремене 

технологи

је 

Религи

је и 

цивил

изациј

е 
укупно 

одељењ

е 

м Ж 
     

III1 8 14 19 4 3 2 16 22 

III2 9 18 15 0 9 5 25 27 

III3 6 19 8 5 18 7 12 25 

III4 10 10 11 10 16 3 0 20 

III5 15 11 3 4 8 22 15 26 

III6 7 13 17 19 3 1 0 20 

III7 11 10 11 12 5 10 4 21 

свега 

IIIр. 
66 95 84 54 62 50 72 161 

IV1 10 16 2 10 11 19 10 26 

IV2 8 20 3 0 16 25 12 28 

IV3 13 16 7 7 10 16 18 29 

IV4 10 10 9 13 3 11 4 20 

IV5 6 14 18 2 0 18 2 20 

IV6 15 11 14 15 3 14 6 26 

IV7 13 9 12 18 6 1 7 22 

свега 

IVр. 
75 96 65 65 49 104 59 171 
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Грађанско васпитање / Верска настава: 

 

Одељење број ученика 
Грађанско 

васпитање 

Верска 

настава 

I1 30 14 16 

I2 30 12 18 

I3 28 9 19 

I4 30 11 19 

I5 28 21 7 

I6 28 13 15 

I7 28 4 24 

Свега I разред 202 84 118 

II1 30 18 12 

II2 25 11 14 

II3 29 12 17 

II4 25 12 13 

II5 24 15 9 

II6 27 14 13 

II7 24 11 13 

Свега II разред 184 93 91 

III1 22 10 12 

III2 27 15 12 

III3 25 15 10 

III4 20 6 14 

III5 26 16 10 

III6 20 8 12 

III7 21 10 11 

Свега III разред 161 80 81 

IV1 26 17 9 

IV2 28 17 11 

IV3 29 17 12 

IV4 20 13 7 

IV5 20 14 6 

IV6 26 18 8 

IV7 22 14 8 

Свега IV разред 171 110 61 

УКУПНО ШКОЛА 718 367 351 
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ОБРАЗОВНИ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИ СТАТУС РОДИТЕЉА 

Психолошко-педагошка служба у сарадњи са одељењским старешинама у 

септембру реализује прикупљање података о образовном и социо-економском 

статусу родитеља, породичним прилика и условима у којима ученици живе. Након 

обраде података резултати ће збирно бити саопштени на седници Наставничког већа 

и даље коришћени за планирање подршке ученицима и образовно-васпитних 

активности. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА 

Здравствена  заштита ученика ће се организовати у сарадњи са Домом 

здравља Звездара. Школски лекар ће обавити планиране систематске прегледе 

ученика. У циљу ментално-хигијенске заштите, школски психолог ће сарађивати са 

Институтом за ментално здравље и надлежним Домовима здравља. Психолог у 

наведене установе упућује ученике за које сматра да је потребно и на тимским 

састанцима се договара о даљем третману ових ученика. 

Посебна пажња се посвећује превенцији кроз реализацију програма 

унапређења здравља ученика и развијању одговорног односа према здрављу кроз 

редовну наставу, активности одељењске заједнице, рад одељењског старешине и 

психолошко-педагошке службе. Са ученицима се разговара о проблемима и 

изазовима везаним за адолесцентни узраст. Поред рада са одељењима, користи се и 

рад у групама, који се показао као веома ефикасан. 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

Пошто већина ученика станује ван територије општине Звездара, користиће 

градски превоз. Ка школи саобраћају линије градског превоза 25П, 27, 27Е, 46, 74 и 

79. Код школе су стајалишта градског превоза у оба смера које носе назив школе. На 

тим стајалиштима стају аутобуси 25П и 74. Стајалишта осталих аутобуских линија 

су у непосредој близини школе. 
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ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Фонд часова наставних предмета по разредима и смеровима према 

Правилнику о плану и програму наставе и учења за гимназије представљен је у 

табелама. 

Табела:  Годишњи фонд часова по предметима за друштвено језичли смер 
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Табела:  Годишњи фонд часова по предметима за природно-математички смер 

 

 

 

Према одлуци Педагошког колегијума Седма београдска гимназија нуди 

следеће изборне програме:  

- у првом и другом разреду: 

1) Језик, медији и култура; 

2) Уметност и дизајн; 

3) Појединац, група и друштво; 

4) Здравље и спорт. 

- У трећем и четвртом разреду: 

1) Основи геополитке; 

2) Религије и цивилизације; 

3) Примењене науке 1; 

4) Савремене технологије; 

5) Уметност и дизајн.  
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Годишњи фонд факултативних и ваннаставних активности 

 

факултативне и 

ваннаставне 

активности 

Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред  

Екскурзије 2 дана 3 дана 4 дана 6 дана 

стваралачке и 

слободне 

активности 

ученика 

30 - 60 часова 30 - 60 часова 30 - 60 часова 30 - 60 часова 

културне и јавне 

делатности 2 дана 2 дана 2 дана 2 дана 

 

Допунска настава са ученицима 

На основу Закона о средњој школи, професор је обавезан, да због повремене 

неуспешности ученика у савладавању наставних садржаја појединих наставних 

предмета, организује допунски рад са ученицима. Годишњи фонд часова допунске 

наставе биће планиран касније, зависно од потребе. Те потребе утврђују одељењска 

већа за свако одељење посебно. Задужени професори самостално праве свој план 

рада.  

Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је 

унапред одредити због тога што директно зависе од броја ученика којима је оваква 

настава потребна. Након његовог усвајања на седницама одељењског већа, тај план 

постаје саставни део овог Годишњег плана. 

Часове реализују предметни професори. 

 

У условима опасности од ширења заразне болести КОВИД-19, допунска 

настава ће се редуковати и по потреби изводити онлајн.  

 

Додатна настава са ученицима 

У наредној години професори ће радити по посебном програму и са 

талентованим ученицима, припремајући их за такмичења (у Школи, граду, 

Републици), а посебан вид додатног рада обухвата припрема за матурске испите и 

упис на факултете. Тачан распоред додатног рада и број обухваћених ученика 

немогуће је унапред планирати због тога што директно зависе од опредељења 

ученика и термина такмичења. Задужени професори самостално праве свој план 

рада.  

Због специфичности одвијања наставе у условима опасности од ширења 
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заразне болести КОВИД-19, додатна настава ће се редуковати и по потреби изводити 

онлајн.
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Структура четрдесеточасовне радне недеље 

Табеларни преглед сруктуре четрдесеточасовне радне недеље за наставнике 
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1 Којовић Весна 
н 19 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 667 70 44 0 0 35 35 0 55 30 0 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

2 Марковић Ана 
н 18 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 618 70 44 0 0 35 35 0 88 11 35 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

3 Љујић Данијела 
н 17 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 629 70 50 0 0 35 35 35 0 38 44 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

4 
Суботић 

Љубиша 

н 18 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 626 70 44 0 0 35 35 0 88 0 38 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

5 Поповић Нада 
н 19 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 10 1 0 1 0 2 1 0 1 0 16 40 100 

г 703 70 44 76 0 10 10 0 0 0 23 936 350 44 0 44 38 88 68 0 88 104 824 1760 100 

6 Пајић Јелица 
н 15 2 1 0 3 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 555 70 44 0 111 35 30 22 0 34 35 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

7 
Анђелковић 

Марија  

н 4 0,5 0,5 0 4 0,5 0,5 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 1 0,4 0 1 0,4 6,8 16,8 42 

г 148 17 22 0 140 17 18 0 0 14 17 393 140 9 0 0 15 44 27 0 44 68 347 740 42 

8 
Гаровић 

Милица 

н 18 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 24 10 1 0 1 0 2 1 0 1 0 16 40 100 

г 666 35 44 76 0 35 35 10 0 35 0 936 350 44 0 44 38 88 68 0 44 148 824 1760 100 

9 Алексић Бојана 
н 18 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 666 35 44 76 0 35 35 35 0 10 0 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

10 
Ђуришић 

Милена 

н 18 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 626 35 44 0 0 35 35 20 44 59 38 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 
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11 

Траиловић 

Поповић 

Наташа 

н 8 0,5 0,5 2 0 0,5 0,5 0 0 0 0 12 5 1 0 0 0 2 0 0 0 20 28 40 100 

г 296 18 22 76 0 17 18 10 0 11 0 468 175 44 0 0 37 88 68 0 0 880 1292 1760 100 

12 
Михаиловић 

Горан 

н 4 0,5 0,3 0 0 0 0,5 0 0 0 0 5,3 2 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0,5 0,2 3,5 8,8 22 

г 132 18 13 0 0 0 12 0 20 13 0 208 76 5 0 0 8 22 15 0 22 31 179 387 22 

13 

Божиновић 

Јовановић 

Марина 

н 11 0,6 0,6 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 13,2 5,5 0 0 0 0 0,5 0,8 0 1 1 8,8 22 55 

г 371 21 21 0 0 17 18 0 54 0 18 520 193 27 0 0 22 44 41 0 22 99 448 968 55 

14 
Халимић 

Индира 

н 18 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 24 10 1 0 1 0 2 1 0 1 0 16 40 100 

г 650 35 44 76 0 0 35 44 44 8 0 936 350 44 0 44 38 88 68 0 44 148 824 1760 100 

15 Шикања Зоран 
н 12 1 1 0 7 1 1 0 1 0 0 24 10 0 0 0 0 2 2 0 2 0 16 40 100 

г 428 35 44 0 259 35 35 0 44 22 34 936 350 22 0 0 38 88 88 0 88 150 824 1760 100 

16 Николић Бојана 
н 15,5 1 1 0 3 0,5 1 0 1 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 559,5 35 44 0 111 18,5 35 44 44 10 35 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

17 
Влашки 

Виолета 

н 9,5 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0,5 0 12,5 5 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0,8 8,3 20,8 52 

г 343,5 35 22 0 0 0 30 0 11 19 26 486,5 175 22 0 0 20 44 34 0 44 89 428 915 52 

18 
Бантулић 

Верица 

н 18 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 1 1 1 0 2 1 16 40 100 

г 666 70 44 0 0 35 35 23 0 28 35 936 350 22 44 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

19 
Божиновска 

Нина 

н 2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 2,6 1 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 1,8 4,4 11 

г 74 4 5 0 0 3 4 4 4 6 0 104 35 2 0 0 3 8 7 0 9 25 89 193 11 

20 
Назарчић 

Јасмина 

н 17 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 24 10 0 0 1 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 561 0 44 0 103 35 35 20 88 15 35 936 350 22 0 44 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

21 н 14 0 1 0 6 1 1 0 0 0 1 24 10 1 0 1 0 2 1 0 1 0 16 40 100 
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Петровић 

Катарина 
г 528 0 44 0 222 35 35 0 37 0 35 936 350 44 0 44 38 88 68 0 88 104 824 1760 100 

22 
Бељански 

Драгана 

н 12 0 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 14,5 6 1 0 0 0 1 0,5 0 1 0 9,5 24 60 

г 396 0 22 76 0 18 18 0 22 10 0 562 210 44 0 0 23 44 40 0 44 89 494 1056 60 

23 Рековић Марија 
н 19 0 1 2 1 0,5 0,5 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 683 0 44 76 37 20 20 0 44 0 12 936 350 44 0 0 38 88 68 44 88 104 824 1760 100 

24 Тлачинац Соња 
н 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 0,5 24 10 0 0 1 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 0 0 35 35 44 0 22 16 936 350 22 0 44 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

25 Кмезић Дарко 
н 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 0 0 35 35 44 0 3 35 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

26 
Петровић 

Марина 

н 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 9 24 60 

г 408 0 44 76 0 12 18 0 0 0 4 562 210 44 0 0 25 50 34 0 88 43 494 1056 60 

27 
Михајловић 

Александар 

н 2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 1,6 4 10 

г 74 0 14 0 0 0 0 6 0 0 0 94 35 2 0 0 3 9 33 0 0 0 82 176 10 

28 Грујић Радмила 
н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 76 0 0 30 0 18 0 28 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

29 
Зечевић 

Мирјана 

н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 76 0 0 35 0 37 0 4 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

30 
Маркићевић 

Мирослав  

н 2 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 2,4 1 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 1,6 4 10 

г 74 0 0 0 0 0 14 5,6 0 0 0 93,6 35 2,2 0 0 4 27 7,8 0 0 6,4 82,4 176 10 

31 
Кокотовић 

Милица 

н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 76 0 0 35 30 0 0 11 936 350 44 22 0 38 88 68 0 66 148 824 1760 100 
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32 
Богојевић 

Татјана 

н 20 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 76 0 20 15 22 0 19 0 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

33 
Мажибрада 

Мирјана 

н 16 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0,2 19,2 8 0 0 0 0 1 1 0 2 0,8 12,8 32 80 

г 544 0 36 0 0 35 35 26 44 0 28 748 280 28 0 0 27 88 68 0 88 81 660 1408 80 

34 
Марковић 

Бобан 

н 6 0 0,6 0 0 0 0,6 0 0 0 0 7,2 3 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,8 0 4,8 12 30 

г 222 0 27 0 0 0 21 0 0 0 11 281 105 6 0 0 9 22 34 0 71 0 247 528 30 

35 
Аздејковић 

Бранка 

н 18 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 1 0 2 1 0 1 0 16 40 100 

г 666 70 44 76 0 26 35 19 0 0 0 936 350 44 44 44 38 88 68 0 44 104 824 1760 100 

36 
Јеремић 

Светлана 

н 18 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 666 70 44 76 0 35 35 10 0 0 0 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

37 Ристић Биљана 
н 18 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 626 70 44 76 0 20 35 30 0 19 16 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

38 Кнежевић Тања 
н 19 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 667 70 44 76 0 17 18 20 0 24 0 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

39 Јешић Љубомир 
н 18 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 626 70 44 76 0 35 35 30 20 0 0 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

40 
Милосављевић 

Александра 

н 17 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 629 70 44 76 0 35 35 44 0 3 0 936 350 44 22 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

41 Бренер Далибор 
н 7 0,7 0,3 0 0 0 1 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 1 0,6 0 1 0 6,6 15,6 39 

г 259 25 13 0 0 8 35 11 0 13 0 364 140 9 0 0 13 40 34 0 44 42 322 686 39 

42 Илић Гордана н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 1 0 1 1 1 1 0 16 40 100 
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г 740 0 44 76 0 6 35 0 0 0 35 936 350 44 0 44 38 88 68 44 44 104 824 1760 100 

43 
Јездимировић 

Миленко 

н 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 1 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 740 0 44 0 0 35 35 14 0 33 35 936 350 22 44 0 38 88 68 0 88 126 824 1760 100 

44 
Лазовић 

Радосава 

н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 692 0 44 76 0 28 35 14 0 12 35 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

45 
Јесенко Роквић 

Александра 

н 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 684 0 44 0 0 35 35 35 22 46 35 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

46 
Јаћимовски 

Тамара 

н 8 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0,1 0 9,6 4 0 0 0 0 1 0,4 0 1 0 6,4 16 40 

г 296 0 22 0 0 15 15 0 0 11 15 374 140 10 0 0 15 44 27 0 88 6 330 704 40 

47 
Миловановић 

Новица 

н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 1 0 0 2 1 0 1 0 16 40 100 

г 740 0 44 76 0 15 35 10 0 0 16 936 350 44 44 0 38 88 68 0 88 104 824 1760 100 

48 
Диздаревић 

Наташа 

н 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 5 0 1 0 0 0,5 0,5 0 1 0 8 20 50 

г 370 0 22 0 0 0 35 10 0 6 25 468 175 11 44 0 19 53 41 0 44 25 412 880 50 

49 
Тодоровић 

Светлана 

н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 708 0 44 76 0 18 35 10 10 0 35 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

50 Јањић Јагода 
н 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 0 2 1 0 2 1 16 40 100 

г 740 0 44 0 0 35 35 0 0 47 35 936 350 22 88 0 38 88 68 0 88 82 824 1760 100 

51 
Јанковић 

Глорија 

н 20 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 1 1 16 40 100 

г 716 0 44 76 0 35 35 0 20 10 0 936 350 44 88 0 38 88 68 0 44 104 824 1760 100 

52 Данков Ивана 
н 20 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 716 0 44 76 0 0 35 10 20 0 35 936 350 44 88 0 38 88 68 0 88 60 824 1760 100 
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53 
Сремчевић др 

Владимир 

н 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 19 8 0 0 0 0 1 1 0 2 1 13 32 80 

г 568 0 44 0 0 30 35 8 17 19 28 749 280 18 44 0 31 44 68 0 88 86 659 1408 80 

54 
Матијашевић 

Јелена 

н 10 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 1 12 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 20 50 

г 350 0 22 0 0 18 0 5 0 35 38 468 175 11 22 0 19 35 30 0 44 76 412 880 50 

55 Јовић Радомир  
н 6 0 0,5 0 4 0,5 0 0 0 0 1 12 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 20 50 

г 206 0 18 0 132 35 0 0 15 27 35 468 175 11 22 0 19 35 30 0 44 76 412 880 50 

56 
Јовановић 

Марија 

н 16 0 1 0 0 1 0,2 0 0 0 1 19,2 8 0 0 1 0 1,6 1 0 1 0,2 12,8 32 80 

г 580 0 44 0 0 30 6 0 30 24 35 749 280 17 44 44 30 71 68 0 44 61 659 1408 80 

57 Ерор Ана 
н 4 0 0,5 0 4 0,3 0,3 0 0 0 0,5 9,6 4 0 0 0 0 0,8 0,4 0 1 0,2 6,4 16 40 

г 148 0 22 0 140 7 7 0 15 15 20 374 140 9 22 0 15 35 27 0 44 38 330 704 40 

58 
Дуковски 

Владимир 

н 20 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 24 10 0 0 1 0 2 1 0 1 1 16 40 100 

г 722 0 44 0 0 35 0 0 65 32 38 936 350 22 88 44 38 88 68 0 44 82 824 1760 100 

59 
Ђурђевић 

Анђелка 

н 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 24 10 1 0 0 0 2 1 0 2 0 16 40 100 

г 708 0 44 76 0 35 35 0 0 3 35 936 350 44 0 0 38 88 68 0 88 148 824 1760 100 

60 Петровић Дарко 
н 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 24 10 1 1 1 0 1 1 0 1 0 16 40 100 

г 716 0 44 76 0 35 0 0 0 30 35 936 350 44 88 44 38 88 68 0 88 16 824 1760 100 

61 
Ђурђевић 

Владимир 

н 12 0 0,6 0 0 1 0 0 0 0 0,8 14,4 6 0 0 0 0 1 1 0 1,6 0 9,6 24 60 

г 444 0 26 0 0 35 0 26 0 0 31 562 210 13 44 0 23 53 41 0 53 57 494 1056 60 

62 Пејчић Бојан 
н 4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 4,8 2 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,6 0 3,2 8 20 

г 148 0 18 0 0 0 0 0 0 0 21 187 70 9 0 0 8 20 13 0 20 25 165 352 20 

63 Гачић Никола н 0 0 1 2 20 0,5 0 0 0 0 0,5 24 10 1 0 0 0 2 1 0 1 1 16 40 100 
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г 0 0 44 76 724 22 0 0 0 35 35 936 350 44 0 0 30 88 68 0 88 156 824 1760 100 

64 
Николић 

Владимир 

н 0 0 0,5 0 7 0,5 0 0 0 0 0,5 8,5 3,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 5,5 14 35 

г 0 0 22 0 251 17 5 0 0 18 15 328 140 8 0 0 13 44 34 0 33 16 288 616 35 

65 
Перић др 

Марко 

н 0 0 1 0 20 1 1 0 0 0 1 24 10 0 0 0 1 1 1 0 2 1 16 40 100 

г 0 0 44 0 708 35 35 10 10 59 35 936 350 22 0 0 38 88 68 0 88 170 824 1760 100 

66 Декић Милош 
н 0 0 0,5 0 12 1 0 0 0 0 1 14,5 6 0 0 0 0 1 1 0 1 0,5 9,5 24 60 

г 0 0 22 0 428 35 0 7 0 35 35 562 210 13 0 0 23 88 68 0 51 41 494 1056 60 

67 
Дрндарски 

Марина 

н 0 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0 0,5 6 2,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 4 10 25 

г 0 0 22 0 177 15 5 0 0 0 15 234 88 7 0 0 11 44 34 0 22 0 206 440 25 

68 
Здравковић 

Немања 

н 0 0 0,5 0 8 0 0,5 0 0 0 0,5 9,5 4 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 6,5 16 40 

г 0 0 22 0 280 13 18 0 0 10 31 374 140 9 0 0 15 44 34 0 51 37 330 704 40 

69 Васовић Ивана 
н 0 0 0,5 0 13 1 0 0 0 0,5 0,5 15,5 6,5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10,5 26 65 

г 0 0 22 0 473 35 12 0 0 35 31 608 228 15 0 0 26 88 68 0 51 60 536 1144 65 

70 
Јовановић 

Јелена 

н 0 0 0,5 0 5 0 0 0 0 0 0,5 6 2,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 4 10 25 

г 0 0 22 0 177 15 5 0 0 0 15 234 88 7 0 0 11 44 34 0 22 0 206 440 25 
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Ритам радног дана 

Школа ради у две смене. Једну смену чине ученици првог и трећег разреда 

(14 одељења), а другу ученици другог и четвртог разреда (14 одељења). Првог 

наставног дана у школској години I и III разред крећу после подне, а II и IV разред 

пре подне. Смене се мењају сваких недељу дана.  

Током школске 2022/23. године настава ће се изводити у складу са 

епидемијском ситуацијом, а по препорукама Тима за школе. У случају погоршања 

епидемијске ситуације,  у складу са препорукама о организацији наставе, редован 

ритам радног дана може бити измењен. Почетак и крај наставе, као и распоред 

звоњења за регуларне услове рада дати су у следећој табели: 

 Распоред звоњења:  

      ПРЕ ПОДНЕ                                           ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. 08:00 – 08:45 14:05 – 14:50 

2. 08:50 – 09:35 14:55 – 15:40 

3. 09:50 – 10:35 15:55 – 16:40 

4. 10:40 – 11:25 16:45 – 17:30 

5. 11:35 – 12:20 17:40 – 18:25 

6. 12:25 – 13:10 18:30 – 19:15 

7. 13:15 – 14:00 19:20 – 20:05 

Ученици имају два велика одмора (после другог часа 15 минута, а после 

четвртог часа 10 минута). 

Педагошко-психолошка служба ради од 8.00 до 20 часова, у две смене, у 

петодневној радној недељи. 

Рачуноводствена служба ради од 8.00 до16.00 часова у петодневној радној 

недељи. 

Сектетар школе ради од 8.00 до 16.00 часова у петодневној радној недељи. 

Финансијско-административни референт ради од 8.00 до 16.00 часова у 

петодневној радној недељи. 

Помоћно радно особље ради у две смене: 

▪пре подне од 6.00 до 14.00 часова 

▪после подне од 13.00 до 21.00 часова 
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КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

Обавезне облике образовно-васпитног рада школа остварује на годишњем нивоу: 

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 

наставних дана; 

– у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних 

дана. 

 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 

није могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном 

броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање 

у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно 

наставних дана. 

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези 

да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају 

када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

дани у седмици, који су утврђени годишњим планом рада, буду равномерно 

распоређени. 

У четвртак, 26. јануара 2023. године, настава се у свим школама изводи према 

распореду часова од петка. 

План и програм наставе и учења у I, II, III и IV разреду остварује се према 
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним 
седмицама, у складу са законом. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два 

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава 

се у петак, 30. децембра 2022. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године, a завршава 

се у уторак, 20. јуна 2023. године. 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 23. 

маја 2023. године. 

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

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у 

петак, 13. јануара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се 

у уторак, 18. априла 2023. године. 

За ученике I, II и III разреда летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. 
године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. 

За ученике IV разреда летњи распуст почиње по завршетку 
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матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. 
године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о 

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 

43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи се празнују и: 

1) 21. октобар 2022. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату; 

2) 27. јануар 2023. године, Свети Сава – Дан духовности, школска слава; 

3) 22. април 2023. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату; 

4) 9. мај 2023. године, као Дан победе; 

5) 28. јун 2023. године, Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан 

сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су 

наставни дани, изузев кад падају у дане када школа и иначе не ради. 

У школи се обележавају и: 

1) 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника; 

2) 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика; 

3) 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог 

српског просветитеља и првог српског министра просвете. 

Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време 
када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан 
надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.  

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим 
правилником. 

Време поделе сведочанстава, полагање матурског испита, као и време поделе 
диплома, школа утврђује годишњим планом рада. 

Пробно полагање опште, стручне и уметничке матуре (пробна Државна 
матура) одржаће се у средњим школама у периоду од 31. маја до 2. јуна 2023. године. 
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Календар рада Седме београдске гимназије за школску 2022/23. годину 
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Активност Разред Време 

Почетак школске године Први, други, трећи и 

четврти разред 

1.9.2022. 

Седнице одељењских већа Први, други, трећи и 

четврти разред 

1 – 3.9.2022. 

Родитељски састанци Први, други, трећи и 

четврти разред 

До 10.9.2022. 

Крај првог 

класификационог периода – 

седнице одељењских већа 

Први и други разред 8.11.2022. 

Крај првог 

класификационог периода – 

седнице одељењских већа 

Трећи и четврти разред 9.11.2022. 

Крај првог 

класификационог периода – 

седница наставничког већа 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

10.11.2022. 

Дан примирја у Првом 

светком рату 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

11.11.2022. 

Родитељски састанци Први, други, трећи и 

четврти разред 

До 25.11.2022. 

Крај првог полугодишта  - 

седнице одељењских већа 

Први и други разред 29.12.2022. 

Крај првог полугодишта  - 

седнице одељењских већа 

Трећи и четврти разред 30.12.2022. 

Крај првог полугодишта  - 

седница наставничког већа 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

30.12.2022. 

Подела књижица Први, други, трећи и 

четврти разред 

30.12.2022. 

Зимски распуст Први, други, трећи и 

четврти разред 

2 – 13.1.2023. 

Распоред часова од петка 

(ради равномерне 

заступљености наставних 

дана у седмици) 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

26.1.2023. 
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Активност Разред Време 

Прослава Светог Саве Први, други, трећи и 

четврти разред 

27.1.2023. 

Родитељски састанци Први, други, трећи и 

четврти разред 

до 3.2.2023. 

Крај трећег 

класификационог периода – 

седнице одељењског већа 

Четврти разред 24.3.2023. 

Крај трећег 

класификационог периода – 

седнице одељењског већа 

Први и други разред 6.4.2023. 

Крај трећег 

класификационог периода – 

седнице одељењског већа 

Трећи разред 7.4.2023. 

Крај трећег 

класификационог периода – 

седница наставничког већа 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

7.4.2023. 

Родитељски састанци Први, други, трећи и 

четврти разред 

до 28.4.2023. 

Крај другог полугодишта Четврти разред 23.5.2023. 

Крај другог полугодишта  - 

седнице одељењских већа 

Четврти разред 24.5.2023. 

Крај другог полугодишта  - 

седница наставничког већа 

Четврти разред 26.5.2022. 

Припремна настава за 

разредне испите 

Четврти разред 23 – 26.5.2023. 

Разредни испити у јунском 

испитном року 

Четврти разред 29.5 – 6.6.2023. 

Проба Државне матуре  31.5-2.6.2023. 

Писмени део матурског 

испита из Српског језика и 

књижевности у јунском 

Четврти разред 7.6.2023. 
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Активност Разред Време 

испитном року 

Писмени део матурског 

испита из Математике и 

страних језика у јунском 

испитном року 

Четврти разред 9.6.2023. 

Одбране матурских радова у 

јунском испитном року 

Четврти разред 12-19.6.2023. 

Седница Наставничког већа 

и Матурског испитног 

одбора 

Четврти разред 19.6.2023. 

Подела сведочанстава и 

диплома 

Четврти разред 19.6.2023. 

Крај другог полугодишта Први, други и трећи разред 20.6.2023. 

Припремна настава за 

поправне испите за ученике 

четвртог и разреднне испите 

за ученике првог, другог и 

трећег разреда 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

21-26.6.2023. 

Крај другог полугодишта  - 

седнице одељењских већа 

Први, други и трећи разред 21.6.2023. 

Крај другог полугодишта  - 

седница наставничког већа 

Први, други и трећи разред 21.6.2023. 

Поправни испити за 

ученике четвртог и 

разреднни испити за 

ученике првог, другог и 

трећег разреда 

Први, други, трећи и 

четврти разред 

27.6 – 7.7.2023. 

Подела сведочанстава и 

књижица 

Први, други и трећи разред 28.6.2023. 
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ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

Програм васпитног рада Школе обухвата елементе који се односе на васпитно 

осмишљавање садржаја, облика и метода рада у настави, као и планирање и програмирање 

ваннаставних активности, друштвено-корисног рада, културне и јавне делатности Школе, 

рада одељењског старешине, сарадње са родитељима, активности ученика у одељењима и 

мањим групама и рада стручних органа, а све у циљу подстицања развоја ученика као 

здраве личности. 

 

Циљеви васпитног рада Школе 

 

Основни циљ васпитног рада у Школи је изграђивање ученика као здраве 

личности. Школа, поред знања, треба да пружи ученицима основе интелектуалног, 

моралног, физичког, емоционалног, здравственог, професионалног и естетског васпитања. 

У Програмским основама васпитног рада средње школе истакнуто је да средња 

школа има посебну улогу и одговорност у васпитању младих, пре свега због узраста 

ученика, који се налазе у периоду интензивног психофизичког и психосоцијалног сазревања 

и формирања личности.  

Од планова и програма који се реализују у Школи, од наставника, али и осталих 

субјеката у Школи, битно зависи могућност остваривања конкретних циљева и задатака. 

Узимајући у обзир циљеве предвиђене Програмским основама васпитног рада средње 

школе и специфичности ове Школе, а имајући у виду могућности Школе и њеног кадра као 

основни циљеви васпитног рада у Школи се истичу: 

 

ЦИЉ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН 

Развијање 

способности и 

интересовања 

ученика у 

различитим људским 

делатностима 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секције 

редовна настава 

факултатативна настава, 

психолошке радионице 

додатна настава 

рад секција 

друштвено-користан рад 

културна и јавна делатност  

 

Изграђивање 

стваралачког односа 

према раду, 

материјалним и 

духовним добрима 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава 

факултатативна настава, 

психолошке радионице 

додатна настава 

рад секција 

друштвено-користан рад 

културна и јавна делатност  
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Оспособљавање за 

укључивање младих 

у активан друштвени 

живот 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

факултативна настава 

 редовна настава 

рад секција 

психолошке радионице 

друштвено- користан рад 

културна и јавна делатност  

Оспособљавање за 

примену стеченог 

знања и вештина 

наставници 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава 

додатна настава 

рад секција 

психолошке радионице 

друштвено користан рад 

Правилно 

коришћење 

слободног времена 

Одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

додатна настава  

рад секција  

психолошке радионице 

друштвено-користан рад 

културна и јавна делатност  

 

Развијање 

интелектуалних и 

физичких 

способности 

наставници 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава 

додатна настава  

психолошке радионице  

рад секција 

друштвено- користан рад 

Стицање и развијање 

свести о потреби 

чувања здравља и 

заштити природе и 

човекове средине 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава 

психолошке радионице 

додатна настава 

рад секција 

друштвено- користан рад 

културна и јавна делатност  

 

Развијање хуманости, 

истинољубивости, 

патриотизма и 

других етичких 

својстава личности 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава  

 психолошке радионице 

додатна настава 

рад секција 

друштвено користан рад 

културна и јавна делатност  

 

Васпитање за хумане 

и културне односе 

међу људима, без 

обзира на пол, расу, 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

редовна настава  

психолошке радионице 

друштвено користан рад 

културна и јавна делатност  
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веру, националност, 

уверење 

 

Неговање и 

развијање потребе за 

културом и очување 

и неговање 

културног наслеђа 

наставници 

одељењске старешине 

стручни сарадници 

руководиоци секција 

редовна настава 

додатна настава  

психолошке радионице 

рад секција 

културна и јавна делатност  

 

 

Набројани задаци су само део васпитних утицаја, процеса или ефеката. Основни услов за 

њихово остваривање је уважавање личности ученика, његово безусловно прихватање, 

избегавање дискриминације по било ком основу. 

Основни носиоци активности у остваривању васпитног рада и њихови задаци 

Школа, као целина, је свакако основни носилац свих активности, а њу, поред 

стручних органа и запослених, чине и ученици. Овим програмом одређени су основни 

носиоци активности и њихови основни задаци у креирању и реализацији програма. 

I   Наставничко веће 

Наставничко веће разматра и усваја годишњи програм васпитног рада. Од њега, у 

крајњој инстанци, зависи конкретизација програма, па и његова реализација. У току 

школске године Наставничко веће прати реализацију овог програма и решава конкретна 

питања васпитног рада, која су од општег интереса за Школу. 

II   Педагошки колегијум 

Утврђује предлог Годишњег програма васпитног рада и прати његову 

реализацију. На основу анализе његове реализације предлаже одговарајуће мере 

Наставничком већу. 

III  Одељењска већа 

На основу сагледавања структуре одељења и уочених проблема и потреба 

Одељењска већа конкретно планирају васпитне задатке и остварују координацију рада 

наставника. Ова већа прате реализацију програма у свом домену, али се баве и 

појединачним проблемима ученика, као и проналажењем начина за развијање њихових 

уочених способности и склоности. 

IV Одељењске старешине 

Одељењске старешине, као главни субјекти васпитног рада свог одељења, 

програмирају, планирају и организују рад одељења. Они прате резултате рада ученика у 

настави и другим активностима, непосредно сарађују са другим наставницима, стручним 

сарадницима, родитељима и помажу и подстичу рад одељења као групе и сваког 

појединца у њему. Управо одељењске старешине имају најзначајнију улогу у откривању 



    Седма београдска гимназија 

55 

евентуалних проблема код ученика (њиховог дисфункционалног понашања, 

емоционалних или других криза), али и интересовања ученика, па су они иницијатори за 

предузимање одређених конкретних мера. 

V Наставници 

Основну активност Школе остварују наставници. Они су најближи ученицима и 

могу највише да допринесу остваривању васпитног рада у Школи (остварујући 

конкретне задатке, иницирајући решавање проблема, предлажући решења и пре свега, 

радећи  са ученицима). Њихови појединачни програми рада ће, поред образовне, 

обухватити и васпитну димензију. Директор Школе, помоћници директора, педагог и 

психолог ће сарађивати са приправницима у циљу квалитетнијег обављања њихове 

васпитне улоге у раду са ученицима. 

Као руководиоци секција или реализатори додатне, допунске и факултативне 

наставе такође остварују значајну функцију у области васпитања. 

VI Стручни сарадници 

Психолог и педагог Школе, кроз различите активности, сагледавају целину 

васпитно-оразовног процеса, као и све битне чиниоце који утичу на остваривање 

васпитних задатака. Њихова улога је нарочито значајна у раду са млађим колегама и раду 

са ученицима и родитељима. Задатак психолога и педагога је да дијагностикује, подучи 

и подстиче да се усвојени ставови, поступци и уверења до којих се дошло заједничким 

размишљањем, одлуке које су донете и остали елементи који олакшавају свакодневни 

живот, доследно примењују. У овој школској години посебна пажња ће се обратити 

комуникацији на свим нивоима. 

Библиотекар има велики значај за рад Школе. У плану рада библиотекара, 

библиотеке и библиотечке секције јасно су видљиви задаци овог стручног сарадника у 

области васпитања. 

VII  Директор школе 

Директор обезбеђује координира и организује деловање свих носилаца васпитног 

рада у Школи, укључујући и ученике. Тај задатак директор остварује годишњим 

планирањем и програмирањем васпитног рада, праћењем реализације предвиђених 

задатака и активности и предузимањем правовремених и примерених мера у одређеним 

ситуацијама. Директор школе, сарађује са Министарством и свим трећим лицима у 

интересу Школе. 
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Програмски задаци и садржаји васпитног рада у Школи 

 

I Упознавање ученика са Школом и њихово учешће у школским активностима 

 

1. Упознавање ученика са врстом школе и подручјем рада остварује се пре почетка школске 

године информисањем преко огласне табле или кроз непосредну комуникацију са 

запосленима (директором, помоћником директора, психологом, педагогом, 

наставницима, секретаром), а у току школске године кроз читав низ активности: 

 

● наставника на редовним часовима; 

● одељењских старешина на часовима одељењског старешине и кроз друге облике 

сарадње са ученицима; 

● стручних сарадника: психолога, педагога и библиотекара кроз активности из 

њиховог домена рада; 

● укључивањем  у рад секција и остале активности Школе. 

 

2. Сусрети родитеља, наставника и ученика 

● родитељски састанци.  

● „отворена врата“ одељењског старешине једном недељно 

● Активно учешће ученика и родитеља у свим питањима која се тичу живота и рада 

Школе. 

 

3. Изграђивање свести о припадању Школи и идентитету Школе кроз активности секција, 

психолошких радионица, израдом паноа о Школи, организовањем свечане академије за 

Дан школе и поводом поделе диплома матурантима. 

 

II   Подстицање личног развоја 

 

 Подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова, изграђивање 

критичког односа према појавама у друштву, изграђивање грађанске свести, учење 

видова самопотврђивања уз уважавање других личности ученика оствариваће: 

 

● наставници на редовним часовима и часовима факултативне наставе кроз додатни 

рад и учешће на такмичењима 

● кроз рад у школским секцијама и подстицање ученика да се укључе у друге 

едукативне садржаје који су им доступни у граду 

● кроз ангажовање у културним и спортским манифестацијама у Школи и ван ње 

● кроз рад одељењског старешине и одељењских и разредних група 

● учешће у психолошким радионицама са различитим садржајима; 

● укључивање ученика у семинаре, клубове, уметничка друштва и сл. у циљу 

волонтерског рада са другим ученицима у Школи. 

● укључивање ученика у различите пројекте који се односе на здрав стил живота 

(борба против наркоманије, пушења) 

● подстицање здравог такмичарског духа, толеранције, подстицање сарадње и односа 

уважавања личности независно од пола, социјалног статуса, националне 

припадности. 
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● васпитање за демократију. 

 

III   Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

 

1. Разумевање других ученика и  њихових поступака и активности у социјалној групи кроз 

наставу грађанског васпитања, активности психолога и пеедагога Школе, одељењских 

старешина, организатора групног рада (наставника, руководилаца секција...) и 

одељењских заједница 

 

2. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других: 

- активности психолога Школе, одељењских старешина, организатора групног рада 

(наставника, руководилаца секција...) и одељењских заједница 

- разговори и обрада тема на часовима одељењског старешине 

 

3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима – пријатељство, сараднички 

однос, односи међу генерацијама, односи у породици и Школи, чиниоци који доводе до 

повезивања и нарушавања односа  

- активности психолога Школе, одељењских старешина, организатора групног рада 

(наставника, руководилаца секција...) и одељењских заједница  

- разговори и обрада тема на часовима одељењског старешине 

 

4. Сарадња у Школи 

- укључивање ученика у припремање и реализацију заједничких програма којима се 

побољшава квалитет живота у Школи (друштвено-користан рад, рад секција, рад 

одељењских група) 

 

IV Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања 

сукоба 

 

1. Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације. Активно, пажљиво слушање 

другог у комуникацији и тумачењу критике. Изражавање својих опажања, осећања и 

потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања 

одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику: 

- настава грађанског васпитања, активности психолога Школе, одељењских старешина, 

организатора групног рада (наставника, руководилаца секција...) и одељењских група  

 

2. Познавање невербалне комуникације и њених особености 

- активности психолога Школе кроз психолошку радионицу  

- разговори и предавања на часу одељењског старешине 

 

3. Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање 

сукоба 

- активности психолога Школе, одељењских старешина и група ученика 
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V Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

 

1. Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој. Изграђивање и 

коришћење ефикасних начина за решавање проблема 

- активности психолога Школе (психолошко саветовање у решавању индивидуалних 

проблема) 

- разговори и предавања на часу одељењског старешине 

 

2. Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање 

контроле и социјалне подршке 

- активности психолога Школе, одељењских старешина и ученика  

 

3. Превенција агресивног понашања 

- учење по моделу, кроз наставу и ваннаставне активности, активности едукованих ученика, 

активности психолога Школе, помоћника директора, одељењских старешина  

 

 4. Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) – превентивна 

активност 

- активности едукованих ученика, активности психолога Школе, одељењских старешина, 

одељењских заједница, наставе екологије, друштвено-користан рад (израда паноа) 

 

VI Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности 

 

1. Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, 

неговање моралних односа и активности: 

 

● сви субјекти у Школи 

● редовна и факултативна настава 

● активности одељењских старешина и одељењских заједница 

● грађанског васпитања, настава социологије, веронауке 

 

2. Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном 

окружењу: 

 

● кроз редовну, додатну и факултативну наставу 

● активности одељењских старешина и одељењских заједница 

 

 3. Афирмација позитивних примера у неговању моралности: активности ученика, 

одељењских старешина, школског психолога 
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Остваривање програма васпитног рада 

 

I  Уградња Програмских основа васпитног рада средње школе и овог Програма у 

Годишњи план рада Школе, планове рада наставника, стручних сарадника и 

директора Школе, као и планове свих активности предвиђених Годишњим планом 

рада Школе. 

 

Програм васпитног рада Школе постаје саставни део Годишњег плана рада Школе, 

а његова конкретизација се врши уграђивањем планираних активности у планове рада свих 

субјеката у Школи. 

 

II  Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних 

предмета 

 

Потребно је искористити могућности сваког наставног премета да се преко 

програмских садржаја врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери 

постићи не зависи само од врсте програмских садржаја, већ и од начина конкретизације 

васпитних циљева и задатака, облика, метода и средстава рада, њихове прилагођености 

узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, ставова наставника према садржају 

који тумаче и преносе и нарочито, степена активности ученика у васпитно-образовном 

процесу. 

У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци. 

Правилним планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом 

оствареног, сваки наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и 

моралне личности. 

Увођење обавезних изборних предмета из веронауке и грађанског васпитања пружа 

додатну могућност да се васпитни задаци остваре на вишем нивоу. 

 

 

III Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз рад одељења 

 

Одељење мора бити јединствена, радна и друштвена група, у којој ученици, уз већу 

или мању помоћ наставника, планирају и програмирају свој рад, расправљају о свим битним 

питањима из живота и рада одељења, организују групно или појединачно укључивање у 

радне, хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у Школи или ван 

ње. То се може постићи само поступним и педагошки осмишљеним радом свих субјеката у 

Школи, а првенствено одељењског старешине и стручних сарадника. 

Разрада и конкретизација васпитног рада кроз рад одељења дата је у поглављима о 

раду одељењског старешине и програму стручних сарадника. 

 

IV Остваривање циљева и задатака васпитног рада одељењског старешине 

 

Одељењски старешине има врло битне циљеве и задатке, па се избору старешина посвећује 

посебна пажња 

 

 



    Седма београдска гимназија 

60 

Морално васпитање 

 

У области моралног васпитања одељењски старешина има изузетан значај. Он је тај 

који превасходно у Школи може утицати на развијање и неговање моралних особина, 

ставова и уверења ученика: 

 

 

Правилан однос према раду 

 

У сарадњи са предметним наставницима одељењски старешина настоји да се кроз 

наставу и ваннаставне активности Школе код ученика развију тачност, уредност, 

истрајност, упорност и друге особине правилног односа према раду. 

 

В) Физичко и естетско васпитање 

 

- формирање културних,  хигијенских и здравствених навика код ученика; 

- одржавање опште хигијене и уредности радног простора, учионица, кабинета и других 

школских просторија; 

- естетска осељања се развијају преко развијања смисла за лепо кроз уређивање учионица, 

посете музејима, галеријама, позориштима и другим културним институцијама. 

 

Г) Интеграција ученика као групе 

 

Одељењски старешина својим ставовима, односима, поступцима и схватањима 

ствара повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и 

степен развоја ученичког колектива. 

Конкретни послови и задаци одељењског старешине у односу на ученика-појединца, 

одељење као групу, родитеље, стручне органе и педагошку документацију дати су у одељку 

о о раду одељењског старешине. 

 

V  Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз ваннаставне образовно-

васпитне активности 

 

Школа планира, према захтевима постављеним законом, програмским основама 

васпитног рада Школе и својим могућностима, различите ваннаставне активности. При 

томе се поштује принцип добровољности у смислу самосталног опредељивања ученика за 

оне облике делатности које највише одговарају њиховим способностима, склоностима и 

испољеним интересовањима. Тако овај принцип битно утиче и на врсту и на обим 

активности које се у Школи одвијају. 

У циљу остваривања овог облика рада остварује се сарадња Школе са родитељима 

ученика, локалном заједницом, Црвеним крстом, Савезом за физичко васпитање и другим 

институцијама. 

Ученицима се, планираним активностима, омогућава успостављање контаката са 

различитим културним институцијама, билиотекама, музејима, позориштима и другим 

институцијама. 
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VI  Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз друштвено-користан рад 

 

У одељку о друштвено-корисном раду дате су основе остваривања циљева и 

задатака васпитног рада и делимично је извршена њихова конкретизација. Сегменти ове 

активности потпуно су конкретизовани у другим деловима Годишњег плана рада Школе. 

 

Унапређивање сарадње са родитељима 

 

Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима остваривања 

циљева и задатака Школе. Управо због тога неопходна је стална сарадња Школе и 

родитеља. У овој сарадњи посебну улогу и задатке имају одељењске старешине, психолог, 

педагог, помоћник директора и директор Школе. Та сарадња се остварује кроз следеће 

облике: 

 

1. Пружањем помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице 

 

Одељењски старешина  први успоставља контакт са родитељима ученика и има циљ 

да створи предуслове за што ближе и чешће контакте. 

У тим контактима прикупљају се подаци о карактеристикама биофизиолошког, 

интелектуланог, емоционалног и социјалног развоја ученика, сазнања о интересовањима и 

потребама ученика и породичним приликама и условима за рад код куће. 

 

Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности: 

 

а) родитељски састанци 

 - планирају се и реализују на почетку школске године и после сваког класификационог 

периода, а одржавају се и према потреби 

б) групни разговори  

- реализују се према потреби у вези актуелних проблема 

в) индивидуални разговори 

- остварују се, пре свега, за време „отворених врата“, која једном недељно има сваки 

одељењски старешина 

- углавном родитељи сами долазе, а ако постоје посебни разлози, одељењски старешина их 

позива на разговор 

- сарадња психолога и педагога Школе, помоћника директора и директора Школе са 

родитељима одвијаће се током целе школске године, а на захтев самих родитеља или по 

потреби ученика. 

 

Задатак психолога је да кроз рад са групама родитеља понуди едукације које ће 

родитељи даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Он такође пружа 

помоћ одељењском старешини у реализацији родитељских састанака (нарочито првих) и 

припреми за индивидуалне разговоре, а и сам обавља индивидуалне или групне разговоре 

по потреби. 

Сарадња је нарочито значајна код ученика који имају проблема (било у школском 

напредовању, било у понашању или емоционалном стању). 
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2. Укључивање родитеља у живот и рад Школе 

 

На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје родитеље са 

правилима организације рада Школе, календаром рада школе, програмом активности 

одељењске заједнице и правилницима о дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика и кућном реду. Велики је значај и учешће родитеља у активностима Савета 

ридитеља. 

 

Могући су различити начини укључивања родитеља у рад Школе: 

а) учешће у остваривању програма ваннаставних активности 

б) учешће у остваривању друштвено-корисног рада 

в) организација програма културне и јавне делатности Школе (посебно школских 

свечаности) 

 

Успостављање организоване сарадње са институцијама из локалне средине 

 

Постоје бројне могућности организоваса сарадње Школе са локалном средином, 

њеним институцијама културе, разним организацијама, друштвима и слично. 

 

1.   Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, у које треба 

упућивати ученике ради задовољавања и развијања сколоности ка уметности или 

уметничком стваралаштву је посебно значајна и због тога што по наставном плану за ову 

врсту школе нису предвиђени предмети музичка и ликовна култура. 

 

2. Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и похађања 

наставе и успеха ученика.  

 

3. Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује остваривање 

многих васпитно-образовних циљева и задатака. 

 

4. Сарадња са Центром за социјални рад,  када су у питању ученици из ризичних средина 

(деца из непотпуних породица, разведених бракова, алкохоличара или болесних 

родитеља). 

 

4. Сарадња са Домом здравља Звездара на превенцији и лечењу ученика. 

 

 

Тим за васпитни рад школе 

 

У циљу праћења и координације реализације програма васпитног рада Школе 

формиран је Тим за васпитни рад школе који чине: 

1. Драгица Китановски, педагог 

2. Зорица Чубрановић, библиотекар 

3. Милена Ђуришић, наставница енглеског језика 

4. Зоран Шикања, наставник немачког језика 

5. Верица Бантулић, наставник латинског језика 
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6. Марко Перић, наставник изборних програма 

7. Гордана Илић, наставница физике 

8. Тања Кнежевић, наставница математике 

9. Бранка Аздејковић, наставница математике 

10. Светлана Јеремић, наставница математике 

11. Глорија Јанковић, наставница рачунарства и информатике 

12. Владимир Сремчевић, наставник рачунарства и информатике  

 

Задатак Време реализације Сарадници на реализацији 

Упознавање са циљевима, задацима и 

надлежностима Тима и подела 

задужења 

 

Упознавање наставника, одељењских 

старешина и стручник сарадника са 

програмом васпитног рада 

 

Анализа активности предвиђених 

Годишњим планом рада 

септембар – 

октобар  

Директор школе 

наставници чанови Тима 

педагошко-психолошка 

служба 

Педагошки колегијум 

одељењске старешине 

предметни наставници 

Анализа потреба и интересовања 

ученика 

октобар – 

новембар  

Одељењске старешине 

педагошко-психолошка 

служба 

Тим за инклузију 

Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

Ученички парламент 

Савет родитеља 

 

Праћење реализације програмских 

активности 

Током школске 

године 

Стручна већа, 

руководиоци секција, 

одељењеске сртарешине 

Анализа ефеката предузетих 

активности и формулисање препорука 

Класификациони 

периоди 

Стручна већа, 

руководиоци секција, 

одељењеске сртарешине 

Сарадња са Ученичким парламентом Током школске 

године 

Ученички парламент 

Подршка реализацији активности Током шкослке 

године 

Одељењске старешине 

педагошко-психолошка 

служба 

Тим за инклузију 
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Тим за каријерно вођење и 

саветовање 

Ученички парламент 

Савет родитеља 

Извештај о реализацији програма 

васпитног рада 

јун Педагошки колегијум 

Одељењске старешине 

Координатори Тимова 

Израда плана рада за наредну 

школску годину 

август Педагошки колегијум 

Одељењске старешине 

Координатори Тимова 

 

 

ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ 

НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД И МЕТОДИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НАСТАВНИКА 

 

Законска обавеза свих професора је израда глобалних и оперативних планова рада. 

Школски програм и програми наставе и учења за поједине предмете представљају основу 

израде глобалних и оперативних планова рада наставника. На стручним већима врши се 

детаљнија припрема наведених планова. Ови планови чине саставни део Годишњег плана, 

али се, због обиља материјала, не штампају у овом плану и програму. Планови се раде на 

предвиђеним формуларима.  

Глобални планови се предају до 5. септембра, а оперативни до сваког 5. у месецу за 

текући месец. Школа чува оригиналне примерке планова рада наставника, а сваки 

наставник на свом примерку уноси евентуалне промене (у зависности од стварне 

реализације) и запажања о реализацији планова. Планови немају само формално значење, 

већ су изузетно значајни за професоре у свакодневном раду и даљем планирању (у текућој 

и за наредне школске године). 

План рада психолога школе 

 

На основу Правилника о програму рада стручних сарадника у средњој школи 

(Просветни гласник бр. 5/2012. године), послови и задаци школског психолога као стручног 

сарадника у школи структуирани су у девет области: 1) Планирање и програмирање 

образовно – васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, 2) Праћење и вредновање 

образовно васпитног рада, 3)  Рад са наставницима, 4)  Рад са децом, односно ученицима, 

5) Рад са родитељима односно старатељима, 6) Рад са директором, стручним сарадницима, 

7) Рад у стручним органима и тимовима, 8) Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, 9) Вођење документације, 
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припрема за рад и стручно усавршавањ. У складу са тим Годишњи програм рада школског 

психолога садржи следеће активности: 

 

Садржај рада Време реализације 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1.1.Израда месечних планова и извештаја Последњи радни дан у 

месецу 

1.2.Учешће у планирању и организацији наставе  по потреби 

1.3.Учешће у планирању садржаја ваннаставних и наставних 

активности 

по потреби 

1.4.Предлагање и учествовање у избору школских образовно-

васпитних активности усмерених на развој каријере и 

превенцију насиља и дискриминације 

по потреби 

1.5.Предлагање пројеката, осмишљавање активности и учешће 

у конкурисању за њихово финансирање 

по потреби 

1.6.Учешће у изради ИОП-а током школске године 

1.7.Израда планова посете часовима једном месечно 

1.8.Израда годишњег извештаја о раду психолога Јул 

1.9.Израда плана рада психолога за наредну школску годину Јул 

1.10. Учешће у припреми и изради извештаја о раду школе  Јул 

1.11. Учешће у планирању активности школе за наредну 

школску годину 

Јул -август 

1.12. Организација фокус група са представницима 

заинтересованих страна за укључивање у израду Школског 

програма и Школског развојног плана 

крај августа-почетак 

септембра 

1.13. Представљање резултата спроведених истраживања 

и формулисање препорука за доношење школских 

докумената и глобалног планирања 

 

након истраживања 

реализованих  током 

школске године  

1.14. Припремне активности за доношење Школског 

развојног плана 
по потреби 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Реализација интерног стручног усавршавања наставника на 

тему програмирање, планирање и извештавање. 

октобар 

2.1. Посете часовима редовне, допунске и додатне наставе, 

анализа и предлагање мера за унапређење квалитета рада 

два часа недељно од 

октобра до јуна 
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Садржај рада Време реализације 

2.2. Посете ваннаставним активностима анализа и предлагање 

мера за унапређење квалитета 

једна активност месечно 

2.3 Учествовање у раду одељењских већа, наставничког већа и 

педагошког колегијума 

континуирано 

2.4. Израда инструмената за  самовредновање и упитника по потреби 

2.5. Праћење реализације ИОП-а континуирано 

2.6. Праћење евиденције оцена и изостанака континуирано 

2.7. Акционо истраживање везано за унапређење квалитета у 

области квалитета Настава и учење  

прво полугодиште 

2.7. Праћење реализације наставе на даљину и евалуација 

активности 

по потреби 

2.8. Учешће у анализама и интерном промовисању резултата 

добре праксе у области примена диференциране и 

индивидуализоване наставе 

континуирано 

2.9. Анализа образовних постигнућа ученика на основу 

уведених промена у наставу 

континиурано 

2.10. Извештавање о посетама часовима наставника по потреби 

2.11.Анализа успешних примера примене индивидуализованих 

наставних материјала.  
новембар 

2.12 Анализа ефеката и планирање унапређивања тематски 

планиране наставе.  
по потреби 

2.13. Праћење и анализа ефеката допунске наставе  

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

3.1. Евалуација посећене наставне или ванаставне активности и 

повратна информација са препоруком за унапређење квалитета 

рада 

након посећене 

активности 

 

3.2. Прегледање припрема за часове наставника, анализа и 

дискусија 
при посети часовима 

3.3. Сарадња са одељењским старешинама континуирано 

3.4. Сарадња у изради и реализацији ИОП-а континуирано 

3.5. Саветодавни рад и пружање подршке предметним 

наставницима 

по потреби наставника 

3.6. Учешће у упознавању наставника са стандардима 

образовних постигнућа на састанцима Стручних већа 

током школске године 

3.7. Пружање подршке наставницима укљученим у Етвининг и 

друге Еразмус пројекте 
по потреби 
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Садржај рада Време реализације 

3.8. Развој кључне компетенције за учење учења – избор по 

једног наставника из сваког стручног већа и менторски рад 

психолога са њим и ученицима  

током првог 

полугодишта 

3.9. Подршка наставницим да укључе препоруке истраживања 

у глобалне и оперативне планове рада наставника 
континуирано 

3.10. Упознавање професора са изменама у регулативи 

оцењивања постигнућа ученика 
септембар и по потреби 

3.11. Рад на развоју комуникационих вештина наставника 

(интерно и екстерно усавршавање): асертивна комуникација, 

стрес на раду, конструктивно решавање конфликата, неговање 

позитивних међуљудских односа (стварање подстицајног 

окружења и исказивање позитивних очекивања од ученика)1.  

до краја трећег 

класификационог 

периода 

3.12 Презентовање могућности укључивања у међународне 

наставничке мреже 

по потреби 

3.13. Оснаживање наставника за самоевалуацију и корекцију 

праксе на основу резултата 

континуирано 

3.14.. Организовати и реализовање интерне обуке за исходно 

оријентисано планирање, а посебно за операционализацију 

исхода 

август/септембар 

3.15. Организовати интерно предавање о раду са надареним 

ученицима у школи 

септембар 

3.16. Учешће у организовању и спровођењу екстерног 

усавршавања запослених у области комуникационих вештина 

по потреби 

3.17. Под менторством спољног сарадника (експерта) и 

учествовањем психолошко-педагошке службе спровођење 

пројекта са изабраним одељењем  

током другог 

полугодишта 

3.18.  Организовати предавање или радионице на тему техника 

мотивисања ученика за рад / учење  
до краја првог 

класификациониг период 

3.19. Учествовање у прегледању  припреме за часове 

наставника 

 

континуирано 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

4.1. Прикупљање информација о ученицима и њиховим 

образовним потребама и навикама кроз разговоре са члановима 

одељењског већа, одељењским старешинама, као и посете 

часовима и истраживања 

континуирано 

4.2.Прикупљање података о социоекономском статусу ученика 

(упитник) 

септембар 

4.3. Учешће у идентификацији ученика са посебним 

образовним потребама 

септембар - октобар,  и 

ксаније по потреби 
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Садржај рада Време реализације 

4.4. Сарадња са Ученичким парламентом по потреби 

4.5.Саветодавни рад са децом која имају посебне образовне 

потребе и тешкоће у учењу 

континуирано 

4.6. Саветодавно-инструктивни рад са даровитим ученицима континуирано 

4.7. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који 

нередовно похађају наставу 

континуирано 

4.8. Групни саветодавни рад са ученицима везано са решавање 

конфликата између наставника и ученика, побољшавање 

комуникације у оквиру одељења 

по потреби 

4.9. Индивидуални саветодавни рад по потреби ученика  континуирано 

4.10. Праћење и подршка адаптацији ученика првог разреда и 

осталих нових ученика школе 

континуирано 

4.11. Каријерно вођење ученика кроз саветодавни рад континуирано 

4.12. Конструисање мерних инструмената за самопроцену, 

процену социјалних вештина и сл. 

по потреби 

4.13. Упућивање ученика са психолошким тешкоћама, уз 

сарадњу са родитељима, у надлежне установе које се баве 

менталним здрављем   

по потреби 

4.14. Пружаље подршке ученицима у организовању различитих 

пројектних, културних или превентивних активности (рад на 

часопису школе, организовању фестивала и сл)  

по потреби 

4.15. Тестирање матураната за професионалну оријентацију октобар – децембар 

4.16.Тестирање осталих ученика за потребе каријерног вођења 

и саветовања 

јануар-април 

4.17. Учешће у реализацији часова одељењске заједнице по потреби 

4.18. Подршка ученицима са здравственим тешкоћама континуирано 

4.19. Радионице на теме вештина учења и социјалних вештина, 

емоционалне писмености, асертивног понашања, ненасилног 

решавања конфликата 

на месечном нивоу или 

чешће уколико има 

потребе 

4.20,. Идентификовање и израда психолошких профила 

ученика са којима је потребна додатна образовна подршка, као 

и диференцирано планирање наставе за рад са њима 

континуирано 

4.19. Учешће у обавештавању ученика  о начинима 

остваривања њихових права и обавеза у Школи 

по потреби 

4.20. Подршка наставницима и одељењским старешинама у 

анкетирање ученика ради утврђивања њихових интересовања 

по потреби 
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Садржај рада Време реализације 

за рад у секцијама, додатној настави и сл. 

4.21.  Укључивање ученика у рад секција, тимова, Ученичког 

парламента и пројекте (нпр. Етвининг, мобилност и сл.) 

Упознавање Ученичког парламента о надлежностима и 

могућностима учешћа у животу школе 

по потреби 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА 

5.1. Саветодавно-инструктивни рад по потреби родитеља континуирано 

5.2. Сарадња са Саветом родитеља по потреби 

5.3. Иформисање родитеља о концепту Државне матуре по потреби 

5.4. Обавештавање и сарадња са родитељима ученика који 

изостају са допунске наставе 

континуирано 

5.5. Истицање значаја редовног похађање наставе кроз 

организоване родитељске састанке, индивидуалне разговоре 

или групне састанке 

континуирано 

5.6. Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у 

Школи 

по потреби 

5.7. Укључивање родитеља у реализацији ваннаставних 

активности 

континуирано 

5.8. Ангажовање родитеља у престављањима  различитих 

занимања заинтересованим ученицима 

по потреби 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМАСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

6.1. Редовна  размена,  планирање  и  усаглашавање  

заједничких  послова   

свакодневно 

6.2. Сарадња у области планирања образовно-васпитног рада свакодневно 

6.3. Сарадња у области вредновања и унапређења образовно-

васпитног рада 

континуирано 

6.4. Сарадња у реализацији пројеката континуирано 

6.5. Сарадња у раду са ученицима континуирано 

6.6. Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем ученика  по потреби 

6.7. Учествовање у прегледању Ес- Дневника и обавештавање 

директора о запажањима 

месечно 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

7.1. Рад у Тимовима континуирано 

7.2. Срадања са тимом за самовредновање континуирано 
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7.3. Сарадња са Активом за школско развојно планирање  по потреби 

7.4. Сарадња са Активом за развој школског програма по потреби 

7.5. Сарадња са стручним већима по потреби 

7.6. Учешће у раду Наставничког већа континуирано 

7.7. Учешће у раду Педагошког колегијума континуирано 

7.8. Учешће у раду одељењских већа континуирано 

7.10. Учествовање у процесу укључивања заинтересованих 

запослених, ученика и родитеља у стручне тимове 

по потреби 

7.11 Учествовање у праћењу рада тимова, распоређивање 

задатака,  извештавање и вредновање рада тимова 

континуирано 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8.1. Сарадња са Центром за социјални рад континуирано 

8.2. Сарадња са медицинским установама надлежним за 

ученике школе који имају здравствене тегобе 

континуирано 

8.3. Сарадња са високошколским установама континуирано 

8.4. Сарадња са основним и средњим школама из којих долазе 

нови ученици школе 

по потреби 

8.5.Сарадња са Друштвом психолога Србије по потреби 

8.6.Сарадња са ГО Звездара по потреби 

8.7.Сарадња са Домом здравља по потреби 

8.8. Организовање дана отворених врата по потреби 

8.9. Сарадња са основним школама  по потреби 

8.10. Планирање и реализовање промоције активности 

Регионалног центра за таленте, Истраживачке станице Петница 

и сл.  

по потреби 

  

8.12. Учеће у формирању Тима за промоцију школе по потреби 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Вођење дневника рада свакодневно 

9.2. Вођење досијеа ученика током школске године 

9.3. Учешће у раду регионалне секције стручних сарадника по заказивању 
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средњих школа 

9.4. Похађање стручних семинара и трибина према плану 

стручног усавршавања 

током школске године 

9.5. Извештавање о предузетим активностима у Тимовима и 

радним групама 

по потреби 

9.6. Извештавање о стручном усаврпшавању и анализи ефеката током школске године 

 

План рада педагога школе 

 

На основу Правилника о програму рада стручних сарадника у средњој школи 

(Просветни гласник бр. 5/2012. године), послови и задаци школског педагога као стручног 

сарадника у школи структуирани су у девет области: 1) Планирање и програмирање 

образовно – васпитног рада, односно васпитно-образовног рада, 2) Праћење и вредновање 

образовно васпитног рада, 3)  Рад са наставницима, 4)  Рад са децом, односно ученицима, 

5) Рад са родитељима односно старатељима, 6) Рад са директором, стручним сарадницима, 

7)  Рад у стручним органима и тимовима, 8) Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, 9) Вођење документације, 

припрема за рад и стручно усавршавање, 

Годишњи план рада школског педагога сачињен је у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и Основама програма рада стручног сарадника у средњој 

школи и биће усмерен ка следећим подручјима:  

Садржај рада Време реализације 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1.1.Планирање програма васпитно образовних активности 

 

jул-септембар 

 

1.2.Израда годишњег и месечних планова. jул-септембар 
 

1.3.Учешће у планирању садржаја ваннаставних и наставних 

активности 

септембар-јун 

 

1.4.Сарадња са наставницима у планирању и осмишљавању 

подстицајне средине за учење, употреба свих наставних 

средстава, али и знања стечених кроз стручно 

усавршавање, са циљем да се унапреди стицање знања 

ученика.  

септембар-јун 

 

 

1.5.Радна подизању квалитета припремања за наставу-час септембар-јун 
 

1.6.Сарадња са наставницима на усклађивању циљева, септембар-јун 
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садржаја и метода рада(припремање за час  ) 
 

1.7.Планска посета часовима и анализа часова, са дискусијом 
август-септембар 

 

1.8.Подстицање и помоћ наставницима у планирању 

различитих облика вредновања сопствених и ученичких 

постигнућа 

септембар-јун 

 

1.9.Активно учешће у школским тимовима :Тим за ИО,  Тим за 

школско развојно планирање, Тим за стручно усавршавање 

наставника , Тим за превенцију насиља у школама; као и 

учешће у пројектима за које је школа аплицирала 

септембар-јун 
 

1.10. Учешће у изради  Школског развојног плана и Школског 

програма 
јули-август 

1.11. Учешће у припреми и изради извештаја о раду школе август- септембар 
 

II   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

2.1. Систематско праћење и вредновање наставног процеса 

развоја и напредовања ученика 

септембар-јун 

 

2.2. Праћење реализације образовно-васпитног  рада септембар-јун 

2.3. Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као 

и ефикасности нових организационих облика рада 

октобар-јун 

 

2.4. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и 

индивидуалног образовног плана 

октобар-јун 

 

2.5. Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао  наставника, стручног сарадника 

септембар-јун 

 

2.6. Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-

образовне праксе које реализује установа, научноистраживачка 

институција или стручно друштво у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада, 

септембар-јун 

 

 

2.7.Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма васпитно–образовног рада 
јул-септембар 

2.8. Учествовање у праћењу постигнућа ученика септембар-јун 

2.9. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

новембар-јун 

 

 

2.10. Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у 

средње школе 

септембар-јул 
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2.11. Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика 

септембар-јул 

 

2.12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског успеха 
септембар-јул 

2.13. Праћење поступака  и ефеката оцењивања ученика септембар-јун 

III   РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

3.1. Рад са наставницима на конструктивном решавању сукоба 

у одељењу, oснаживање наставника за област 

комуникацијских вештина 

септембар-август 

3.2. Покретање и подстицање примене тематског 

интердисциплинарног приступа у настави на нивоу планирања 

– годишњег и месечног, у циљу развијања међупредметних 

компентенција код ученика 

 

август-јун 

 

3.3. Промовисање активне улоге ученика у процесу наставе , 

односно учења, праћењем примене Правилника оцењивања , са 

посебним акцентом на формативно оцењивање, као и на 

коришћење различитих начина  праћења напредовања ученика, 

примена усаглашених критеријума вредновања 

септембар-јун 

 

3.4. Рад са наставницима на припремању и примени 

различитих стилова учења у процесу наставе 

август-јун 

 

 

3.5 Осмишљавање и примена различитих видова праћења и 

вредновања; Припремање, организација и анализа Годишњих 

тестова знања 

септембар-јун 

 

3.6. Рад са наставницима на унапређивању менталног здравља 

ученика. 

Септембар-Август 

 

3.7.Сарадња са Заводом за ментално здравље; сарадња са 

Центром за социјални рад. 
Август.Јун 

3.8. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка (даровитим 

ученицима, ученицима са тешкоћама у развоју) 

септембар-јун 

 

3.9. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости  и предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју 

септембар-јун 
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3.10. Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и комисија 

август/јун 

3.11. Пружање помоћи наставницимау остваривању задатака 

професионалне оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

септембар-јун 

 

 

 

3.12. Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и 

угледних часова и примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима, 

септембар-јун 

 

 

3.13. Пружање помоћи наставницима у изради планова 

допунског, додатног рада, практичне наставе и амбијенталне 

наставе, плана рада одељењског старешине и секција 

септембар-мај 

3.14. Упознавање  одељењских старешина и одељењских већа 

са релевантним карактеристикама нових ученика 
септембар-јун 

3.15. Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа одељењске заједнице 

септембар-јун 

 

3.16. Пружање помоћи  наставницима  у остваривању свих 

форми сарадње са породицом 

септембар-јун 

 

3.17. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу 

септембар-ун 

 

3.18. Пружање помоћи наставницимау примени различитих 

техника и поступака самоевалуације 

 

септембар-јун 

 

IV РАД  СА  УЧЕНИЦИМА 

4.1. Праћење индивидуалног постигнућа ученика у циљу 

подстицања развоја на основу резултата на класификацијама, 

сарадње са одељењским заједницама , извештаји стручних 

већа, Подршка центра за таленте, Научно истраживачке 

станице Петница. Израда ИОП-а за за различите врсте 

подршке ученика 

септембар-јун 

 

4.2. Подстицање иницијативе и слободе у исказивању ставова 

и уверења код ученика кроз индивидуалну сарадњу учешћем у 

раду одељењских заједница, учешће у раду Ученичког 

парламента 

септембар-јун 
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4.3. Промовисање уважавања целовите личности ученика са 

посебним освртом на индивидуалне особине, али и социјално 

окружење детета-ученика, здравље и специфичности-

индивидуалне карактеристике детета 

септембар-јун 

 

 

4.4. Примена разноврсних метода и техника саветодавног рада 

са ученицима( индивидуално и групно ) – коришћење свих 

вештина стечених кроз стручно усавршавање 

септембар-јун 

4.5. Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном 

вођењу 
септембар-јун 

4.6. Анализирање и предлагање мера за  унапређивање 

ваннаставних активности 
август-јун 

4.7. Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у 

различите пројекте и активности стручних и невладиних 

организација 

септембар-јун 

4.8. Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и конструктивно 

коришћење  слободног  времена 

септембар-јун 

4.9. Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у 

циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

септембар-јун 

4.10. Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој реализацији 

септембар-јун 

 

4.11. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који 

врше повреду правила понашања у школи или се не придржава 

одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са 

наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава 

друге у остваривању њихових права 

 

септембар-јун 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА 

5.1. Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези сa организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада 

 

септембар-јун 

 

 

5.2. Припрема и реализација родитељских 

састанака,трибина,радионица са стручним темама 

 

септембар-јун 
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Садржај рада Време реализације 

5.3.Благовремено и континуирано размењивање информација 

са родитељима о напретку и развоју ученика-на основу 

одељењских већа, захтева одељењског старешине или 

индивидуалне потребе родитеља 

 

септембар-јун 

 

5.4. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 

установе (васпитно – образовни рад, односно настава, секције, 

предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима 

рада установе 

септембар-јун 

 

 

5.5. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са 

ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, професионалној оријентацији 

септембар-јун 

 

5.6. Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, 

конвенцијама, протоколима о заштити  ученика од 

занемаривања и злостављања и другим документима од 

значаја за правилан развој ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања установе 

 

септембар-јун 

 

 

5.7. Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању 

слободног времена  деце, односно ученика 

септембар-јун 

 

5.8. Рад са родитељима, односно старатељима у циљу 

прикупљања  података о деци и сарадња са родитељима и 

друштвеном заједницом. Израда ИОП-а, за ученике школе, на 

основу педагошког профила ученика, али и других показатеља 

септембар-јун 

 

5.9. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 

родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају 

на савету 

септембар-јун 

 

 

VI  РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

6.1. Сарадња са директором, стручним сарадницима на 

истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера 

за унапређење 

септембар-јун 

 

6.2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова и комисија и редовна размена 

информација 

септембар-јун 

 

6.3. Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја о раду школе 

август-јун 
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Садржај рада Време реализације 

6.4. Сарадња са дирекотром и психологом на формирању 

одељења и расподели одељењских старешинстава 

јул-август 

 

6.5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 

унапређивања вођења педагошке документације у установ 

август-септембар 

август-јун 

6.6. Сарадња са директором и психологом на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и личних 

компетенција 

август-јун 

 

6.7. Сарадња са директором и психологом по питању 

приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и владања 

октобар-август 

 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

7.1. Учествовање у раду наставничког већа, (давањем 

саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција 

септембар-август 

 

 

7.2.Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија  на 

нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног 

задатка, програма или пројекта.Учествовање у раду 

педагошког колегијума, педагошких већа и стручних актива за 

развојно планирање и развој предшколског, школског 

програма, односно програма васпитног рада, 

септембар-август 

7.3.  Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе 
септембар-август 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

8.1 . Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 

научним, културним и другим  установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

установе 

септембар-август 

 

8.2. Учествовање у истраживањима научних, просветних и 

других установа 

септембар-август 

 

8.3.  Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе 

у циљу подршке развоја деце и младих 

септембар-август 

8.4. Сарадња са директором и стручним сарадником. 

Истраживање образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе. Планирање активности у циљу 

септембар-јун 
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јачања наставних и личних компентенција. Редовна сарадња у 

оквиру стручних тимова и комисија 

8.5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима 

грађана и организацијама које се баве програмима за младе 

септембар-јун 

 

8.6. Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и 

ученика и услова за раст и развој 

септембар-јун 

 

8.7. Сарадња са директором и стручним сарадником. 

Истраживање образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе. Планирање активности у циљу 

јачања наставних и личних компентенција. Редовна сарадња у 

оквиру стручних тимова и комисија 

септембар-јун 

 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА  РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

9.1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

септембар-август 

 

9.2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа 

за праћење наставе и васпитних активности  на нивоу школе 

септембар-август 

 

9.3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и 

оперативним плановима рада педагога 

септембар-август 

 

9.4.  Прикупљање података о ученицима и чување  материјала  

који садржи личне податке о ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога 

јул-август 

 

9.5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: 

праћењем стручне  литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у активностима струковног 

удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој 

секцији педагога и психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, осмишљавањем и реализацијом 

акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима  у образовању 

  септембар-август 
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План рада библиотекара  

 

Годишњи план рада обухвата следећа подручја: 

 

                                 САДРЖАЈ    РАДА   ВРЕМЕ 

1. Образовно – васпитна делатност                                                                                                                                            

Непосредни рад са ученицима                        

 

● Упознавање ученика са књижним фондом , 

пружање помоћи при избору литературе, обучавање за 

самостално коришћење разних                                                                            

извора сазнања 

● Навикавање ученика на правилно руковање књигом, 

чување и уредно враћање 

● Помагање ученицима и наставницима у 

остваривању свих                                                                       

ваннаставних активности 

● Остваривање програма библиотечке секције и 

помоћ у раду осталих секција 

● Сарадња са стручним већима , директором и 

рачуноводством                                        наше школе у 

вези са набавком књижне грађе и организацијом рада у 

библиотеци 

● Рад са ученицима на тему  МОЈА ПРЕПОРУКА 

КЊИГЕ КОЈУ ТРЕБА                                                                 

ПРОЧИТАТИ  ( анимирање и подстицање на читање 

дела изван школске лектире) 

током  године 

2. Културна и јавна делатност  

● Праћење културне  и јавне делатности у граду : 

трибина, поетских вечери,промоција и сл. у сарадњи са 

Градском библиотеком  и                                                  

Активом библиотекара 

● Учествовање у остваривању ваннаставних 

активности у Гимназији 

● Сарадња са руководиоцима секција 

Током године 

● Покретање конкурса за најбоље радове октобар  

● Учествовање у остваривању програма поводом 

обележавања значајних датума 

јануар,                                                       

април 

3. Остали послови  

● Учествовање у раду стручних органа Гимназије током године 
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● Присуствовање састанцима Одбора за културу и 

јавну делатност и                               састанцима Актива 

библиотекара 

● Присуствовање семинарима које организује 

Друштво за српски језик и књижевност и Библиотекара 

града Београда 

● Обавештавање надлежних о свом раду 

 

 

 

Библиотекар школе 

Зорица Чубрановић 
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ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ И 

ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

У остваривању образовно-васпитног процеса рада Школе, значајно место у 

осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног ангажовања, 

имају ваннаставне активности. 

Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, Школа планира, 

према захтевима постављеним Законом, програмским основама васпитног рада Школе и 

својим могућностима, различите ваннаставне активности. Обим реализације ових 

активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им 

могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова знања и 

добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА 

Планинарска секција 

Радом секције руководи: Радосава Лазовић, наставник физике. 

Наставници који учествују у реализацији програмских садржаја секције: 

1.Весна Којовић, наставник српског језика и књижевности 

2.Мирјана Зечевић, наставник географије 

 ИСХОДИ: 

На крају школске године ученици који похађају планинарску секцију моћи ће да: 

-повезују знања из различитих предмета/области са којима су се упознали  кроз     

кретање; 

-представе изложбу својих фотографија; 

-реализују пројекат: “КРЕТАЊЕ=ЗДРАВЉЕ=УЧЕЊЕ“ 

 

КРЕТАЊЕ = ЗДРАВЉЕ = УЧЕЊЕ 

(интердисциплинарно-планинарска секција) 

 

 Циљ секције јесте да се првенствено ученици школе, у условима пандемије и 

везаности за рачунаре, покрену и изместе из учионица, као и да се усмере ка здравим 

стиловима живота. Будући да кретање значи здравље, а здрав човек има потребу да стално 

учи (водећи се, притом, Аристотеловим закључцима да се најбоље учи уз кретање), 

одлучиле смо да покренемо секцију која ће управо то омогућити. Овакво учење је спонтано, 
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немотивисано оценом, а омогућава прави лични развој. Верујемо да се на овај начин негује 

љубав према природи, сопственој земљи, јачају се међуљудски односи,  подстиче вршњачко 

дружење.  

 Наравно, на овај начин желимо да подстакнемо колеге да нем се придруже и да 

учествују у процесу едукације ученика. 

  

 

Садржаји програма Оквирно време 

Септембар  

 

▪ Авала  („Пешачењем до здравља“) 

 

▪ „Кретње=здравље=учење“ 

 

               10.9.2022. 

 

         Крајем септембра 

Октобар  

 

▪ Јастребац (подмладак на републичкој 

акцији за младе) 

 

               01.10.2022. 

 

                

Новембар  

▪ Козомор 

 

    20.11.2022. 

 

Децембар   

 

 

▪ Вршачке планине 

 

▪ Кошутњак – планинска трка на 

Кошутњаку  

 

                11.12.2022.    

 

                24.12.2022. 

Јануар   

 

▪ Зимски распуст – нема планираних 

активности  

 

 

Друго полугодиште  

▪ План ћемо ускладити са планом 

активности за 2023. годину ПСК 

„Балкан“ 

 

 

Руководиоци секције: Радосава Лазовић, Весна Којовић и Мирјана Зечевић 

 

 



    Седма београдска гимназија 

83 

Преводилачка секција 

  

Наставници који учествују у реализацији програмских садржаја секције:  

1. Бојана Николић 

2. Индира Халимић 

3. Виолета Влашки 

4. Ирена Живковић 

 

ИСХОДИ: 

 

На крају школске године ученици који похађају преводилачку секцију моћи ће да:  

 

- Писмено преводе текстове разне садржине на матерњи и лакше текстове на страни 

језик 

- Усмено преводе мање сегменте са страног на матерњи језик 

 

 

 

Садржај рада Време 

- Формирање секције; планирање начина комуникације 

(отварање гугл учионице); планирање активности у 

првом полугодишту; обележавање Дана европских 

језика, Октоберфест у Седмој београдској гимназији 

септембар 

- Октоберфест у Седмој београдској гимназији 

- Месец књиге-Сајам књига у Београду-прављење кратких 

презентација/видео клипова о великим писцима који су 

писали на немачком, француском и руском језику; 

латински цитати 

октобар 

- Превођење познатих песама и цитата; посете културним 

центрима; упознавање са новим облицима превођења-

аудио визуелни превод (радионице) 

новембар 

- Посете културним центрима; радионице децембар 

- Анализа рада у првом полугодишту; планирање рада за 

друго полугодиште, обележавање Св. Валентина 

/Трифуна - различити обичаји 

 

јануар 

- Обележавање Св. Валентина /Трифуна - различити 

обичаји 

- Припрема за обележавање Осмог марта 

фебруар 

- Обележавање Осмог марта 

- Припрема пројекта на википедији, писање и превођење 

чланака у сарадњи са Јелицом  Пајић, једним 

наставником информатике и рачунарства и чланом Вики 

заједнице у Србији 

март 

- Постављање чланака на Википедију;  април 
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- Дан словенске писмености-обележавање кроз 

презентације/паное 

мај 

- Анализа рада секције; извештавање јун 

 

Психолошка секција 

 

Радом секције руководи: Катарина Петровић, наставник психологије и изборног предмета 

Здравље и спорт. 

 

Циљ Психолошке секције је да ученици продубе знања из области психологије са акцентом 

на оне теме које су предмет њиховог интересовања,  као и да стекну знања о истраживању 

психолошких феномена, да увежбавају вештине комуникације и сарадње, као и самосталног 

решавања проблема. Теме се бирају на почетним састанцима секције. 

Начин рада: радионичарски (оптималан број ученика 15) 

Циљна група: ученици другог разреда 

 

ИСХОДИ: 

На крају школске године ученици који похађају Психолошку секцију моћи ће да:  

- Критички разматрају различите информације 

- Решавају проблеме конструктивним планирањем 

- Примењују психолошка сазнања у личном емоционалном развоју 

- Самостално ураде нацрт психолошког истраживања 

- У дискусији показују вештину активног слушања, износе свој став заснован на 

аргументима, комуницирају на конструктиван начин 

- Примењују правила сарадње у тимском раду поштујући различитост чланова 

 

Глобални (годишњи) план рада 

 

Активности Број 

састанака* 

Време реализације  

Представљање секције и утврђивање тема 

које ће се обрађивати, у складу са 

интересовањима ученика. 

2 Септембар, октобар 

Обрада одабраних тема  15 Новембар – Мај 

Евалуација рада секције 1 Јун 

УКУПНО САСТАНАКА 18  

   

 

*предвиђено трајање састанка – 2 часа; Глобални план рада се прилагођава и усклађује са 

наставним и другим ваннаставним активностима ученика. 

Рецитаторска секција 

 

Радом секције руководи: Нада Поповић, наставник српског језика и књижевности 
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Наставници који учествују у реализацији програмских садржаја секције:  

1. Нада Поповић 

2. Данијела Љујић 

3. Зорица Чубрановић 

 

ИСХОДИ: 

На крају школске године ученици који похађају рецитаторску секцију моћи ће да:  

- Разумеју структуру песме; 

- Схвате и примењују правила версификације; 

- Савладају одређени текст напамет и изражајно га презентују; 

- Говоре јавно пред већим аудиторијумом. 

Садржај рада Месец 

 

• Формирање рецитаторске секције 

• Упознавање са планом и програмом рада  

• Теоријско тумачење: версификација – стопа, цезура, пауза, 

опкорачење, врсте строфа 

• Теоријско тумачење: врсте ритма и значај ритамске 

организације 

• Уметничка функција стилских фигура 

• Вежба на тексту: стилске фигуре 

• Уметничка функција знакова интерпункције 

 

 

 

 

 

септембар, 

октобар 

 

• Информисање ученика о активностима у оквиру 

Звездаријаде  

• Учешће у радионицама  у оквиру Звездаријаде 

• Учешће на књижевним сусретима које организује секција 

креативног писања 

• Интерпретативно казивање стихова по избору ученика 

• Интерпретативно казивање прозног текста по избору ученка 

 

 

 

 

 

новембар, 

децембар 
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Садржај рада Месец 

• Избор песама за интерпретативно казивање – за такмичења 

(води се рачуна о гласовним могућностима према одређеним 

темама и мотивима) 

• Анализа одабране песме како би се она добро разумела и 

доживела - услов за успешно казивање стихова 

• Провера да ли је изабрана песма добро научена – услов за 

успешно казивање стихова 

 

 

• Припрема за такмичења  

 

 

јануар 

 

• Прирема за школско такмичење 

• Школско такмичење рецитатора 

 

фебруар 

 

• Посета књижевној вечери песника или позоришној 

представи 

• Анализа посећеног догађаја 

• Припрема за општинско такмичење 

• Општинско такмичење рецитатора 

 

 

 

март 

 

• Припрема за градско такмичење 

• Градско такмичење рецитатора 

 

 

 

април 

 

• Слушање песама у интерпретацији познатих драмских 

уметника 

• Анализа одслушаних песама у интерпретацији познатих 

драмских уметника 

• Посета књижевној вечери песника или позоришној 

представи 

• Писање извештаја о раду рецитаторске секције у школској 

2022/2023. години 

 

 

мај, 

јун 
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Секција креативног писања 

 

Активност Месец 

·    Формирање секције, окупљање старих и пријем 

нових чланова 

·    Упознавање са планом и програмом рада секције 

·    Разговор о раду у претходној школској години и 

планови шта ћемо организовати током 2022/2023. године 

·    Упознавање ученика са приручницима и 

литературом 

·    Читање радова које су писали у претходних 

неколико месеци и анализа 

·    Обележавање међународног Дана писмености (11. 

септембар) 

·    Обележавање Дана европских језика (26. септембар) 

и Дана европске баштине (од 11. до 30. септембра) 

  

  

  

  

   септембар 

 ·    Обележавање Дечије недеље на Звездари 

·    Информисање ученика о активностима у оквиру 

Звездаријаде и пријављивање заинтересованих ученика за 

радионицу креативног писања 

·    Учешће у радионицама креативног писања у оквиру 

Звездаријаде 

·    Писање поетских и прозних радова, читање и разговор о 

темама, поступцима, стилу 

·    Одлазак на Сајам књига 

·    Прављење Слободне библиотеке, на спрату и приземљу 

(избор полица, декорисање, донација књига, прављење упутства за 

употребу) 

·    Праћење књижевних конкурса и избор радова који ће 

представљати ученике и нашу школу 

  

  

  

октобар 

новембар 

децембар 
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Активност Месец 

·    Организовање  књижевних сурета – вечери поезије, прозе и 

музике 

 ·    Припрема радова за Пекићев књижевни конкурс (поезија, 

проза, есеји) 

·    Избор радова за књижевни конкурс у Алексинцу (поезија и 

проза) 

·    Учешће у прослављању Светог Саве 

·    Учешће на конкурсима које организују Пријатељи деце 

општине Звездара 

·    Учешће на такмичењима у оквиру Звездаријаде 

  

јануар 

 ·    Дан заљубљених као инспирација за стварање 

·       Обележавање Дана матењег језика, 21. фебруар 

·    одлазак на промоције књига (сарадња са библиотекама, 

Студентским културним центром и другим установама културе) 

·    Посећивање књижевних вечери 

·    Учествовање на књижевним конкурсима (Дани ћирилице у 

Баваништу, Палилулска олимпијада културе, конкурс Доситејеве 

задужбине...) 

·    Учешће у програму поводом обележавања Дана школе 

фебруар 

март 

 април 
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Активност Месец 

 ·    Организовање песничких дружења 

·    Промоција успешних ученика 

·    Пано награђених радова 

мај 

јун 

Ана Марковић, наставник српског језика и 

књижевности 

Драмска секција 

 

Радом секције руководе: Милош Декић, наставник историје, и Љубиша Суботић, 

наставник српског језика и књижевности. 

 

ИСХОДИ: 

На крају школске године ученици који похађају драмску секцију моћи ће да:  

 

- Ученик је способан да се укључи у тимски рад и размењује мишљења 

- Учествовање у драмској секцији  подстицајно утиче на: неговање талента и 

могућности његовог даљег усавршавања, побољшање дикције, самостални рад, 

подстицање критичког мишљења,  

- Развија критичко мишљење о позоришту данас 

- Развија језички осјећај за изражајно читање, рецитовање и казивање пред скупом 

- Развија интересовање за позоришну уметност 

- Развија креативност и стваралачки рад 

- развој опажања, размишљања и слободног изражавања, емоционално сазревање  

- развија критичке способности, 

- развија самоконтролу, досетљивост 

 

Садржај рада Време 

 

• Представљање драмске секције ученицима школе 

(представа или презентација) 

• Формирање секције (аудиција и пријем нових чланова) 

• Упознавање са планом и програмом рада секције 

• Разговор о активностима и текстовима који би се могли 

поставити на сцену, разматрање идеја и подела задатака 

• Избор комада 

 

 

Септембар 

октобар 
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• Информисање ученика о активностима у оквиру 

Звездаријаде (такмичења у краткој или дужој драмској 

форми, радионице) 

• Учешће у радионицама  у оквиру Звездаријаде 

• Припрема позоришног комада за Нову годину 

• Организован одлазак у позориште   

новембар 

децембар  

• Припрема за такмичења (која организују Пријатељи деце  

Звездаре, Звездаријада, Палилулска олимпијада 

културе...)  

• Пријављивање на Републички позоришни фестивал 

ученика гимназија у Крагујевцу 

јануар 

фебруар 

• Одлазак у позориште и сарадња са другим установама 

културе 

• Посета некој од манифестација везаних за светски Дан 

позоришта (27. март) 

• Одласци на такмичења (Звездаријада, Палилулска 

олимпијада културе, Пријатељи деце  Звездаре) 

 

март  

април  

мај 

• Резиме рада секције,  

 

јун 

 

Љубиша Суботић, наставник српског језика и књижевности 

 

 

 

Еколошка секција 

 

Радом секције руководи: Татјана Богојевић, наставник биологије 

 

Наставници који учествују у реализацији програмских садржаја секције:  

4. Марина Дрндарски 

5. Милица Кокотовић 

6. Мирјана Мажибрада 

7. Бобан Марковић 

8. Татјана Богојевић 

9. Гордана Илић 

10. Миленко Јездимировић 

11. Новица Миловановић 

12. Тамара Јаћимовски 

13. Светлана Тодоровић 
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ИСХОДИ: 

На крају школске године ученици који похађају еколошку секцију моћи ће да:  

- изграде ставове и вредности које почивају на принципима одрживог развоја, и 

развију понашање које је у складу са тим принципима; 

- критички разматрају утицај човекове активности на стање непосредног окружења; 

- преиспитују различите потребе људи у савременом друштву са становишта 

одрживог развоја; 

- препознају позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

- предвиде могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном 

окружењу на локалном и глобалном нивоу; 

- предлажу и учествују у активностима који доприносе унапређењу квалитета 

живота у непосредном окружењу; 

- умање сопствени негативан утицај на окружење. 

 

Садржај рада Време 

- Формирање секције, пријем нових чланова 

- Представљање рада секције и Еко-школе у претходној 

школској години 

- Усвајање плана рада секције 

- Договор о сарадњи и координација активности са Еко-

школом – присуство представника секције на седници 

Одбора Еко-школе 

септембар 

- Обележавање Дана заштите животиња (4. октобар)  

- Обележавање Дана здраве хране (16. октобар) 

- Учешће у обележавању Дана УН (24. октобар) – циљеви 

одрживог развоја 

октобар 

- Обележавање Дана еколошког покрета (17. новембар) – 

активизам младих 

- Учешће у есејском делу такмичења о одрживом развоју 

новембар 

- Посета Фестивалу науке 

- Учествовање у обележавању Дана људских права (10. 

децембар) – право на здраву животну средину  

- Акција против сече јелки за Нову годину 

децембар 

- Обележавање Дана образовања о заштити животне 

средине (26. јануар) – презентација рада секције и Еко-

школе 

јануар 

- Обележавање Светског дана очувања енергије (14. 

фебруар) – школска дебата о фосилним горивима 

фебруар 

- Обележавање Дана енергетске ефикасности (5. март) 

- Обележавање Дана заштите вода (22. март) 

март 

- Обележавање Дана планете Земље (22. април) 

- Национална дебата о одрживом развоју 

април 

- Обележавање Дана акције за климу (15. мај)  

- Обележавање Дана биодиверзитета 

мај 

- Дан заштите животне средине (5. јун) – презентација јун 
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рада секције и Еко-школе 

 

Напомена: Реализација планираних активности зависиће од начина организације наставе и 

од евентуалних измена школског календара у 2022/2023. години. 

 

Ликовна секција 

 

Часови ликовне секције ће се одржавати на основу опредељења, интересовања и 

могућности ученика, као и потреба школе. Секција ће се ангажовати у обележавању 

одређених датума, годишњица, друштвених и еколошких акција. На секцији би ученици 

требали да испробају различите технике и приступе уметничком изражавању. Секција 

остварује сарадњу са другим секцијама при организацији разних приредби у школи, као и 

промоцији школе. 

Рад ће бити усмерен ка развоју креативних способности и стицању додатних 

практичних и теоретских знања и вештина из области ликовне уметности. Чланови секције 

ће учествовати на такмичењима и смотрама у земљи и иностранству за која ће конкурси 

бити расписани у току године, као што су Мали Пјер, Светосавље и наше доба и др.. 

Није могуће израдити детаљан план рада због различитих интересовања и 

способности ученика, потреба и могућности школе, као и календара и распореда конкурса 

који није унапред познат. Планирано је 37 часова секције у  свакој смени јер има велики 

број заинтересованих ученика па је неопходна подела у барем 2 групе како би индивидуалан 

рад био могућ. Уколико буде и даље присутан комбиновани модел наставе, по потреби ће 

се део часова одвијати путем наставе на даљину. 

 

План рада ликовне секције за школску 2022/23 

- Избор ученика за ликовну секцију септембар 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и 

унутар школе 

октобар 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и 

унутар школе 

новембар 

- Учешће у припреми новогодишње приредбе,  

новогодишњих честитки... 

децембар 

- Учешће у припреми прославе Светог Саве јануар 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и унутар 

школе 

фебруар 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и 

унутар школе 

март 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и 

унутар школе 

април 

- Учешће на актуелним конкурсима и пројектима ван и 

унутар школе 

мај 

- Учешће на конкурсу и радионици Музеја Афричке 

уметности 

јун 
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Mузичка секција 

 

На часовима музичке секције биће организован индивидуалан рад са даровитим ученицима. 

План и програм секције биће усклађен са интересовањем и могућностима ученика да 

покажу своје умеће и музички таленат у интерпретацији композиција традиционалне 

класичне и изворне народне музике. Часови ће бити конципирани на начин који ће 

подстицати испољавање и даље усмеравање креативности ученика, као и њихову уметничку 

афирмацију. 

Ученици који буду редовно посећивали часове музичке секције имаће могућност да 

наступају на приредбама које буде организовала школа, али и на такмичењима за која ће 

бити расписани конурси током године.  

На часовима музичке секције поред индивидуалног интерпретирања дела музичке 

литературе, код ученика треба развијати осећај за рад у пару, као и групни рад. То би довело 

до активног функционисања школског бенда, то јест вокално-инструменталних састава који 

би изводили аранжиране песме полуларне музике. 

План рада музичке секције за школску 2022/23 

Садржај рада Време 

- Избор даровитих заинтересованих ученика за музичку 

секцију 
септембар 

- Музичко описмењавање (учење нота у виолинском и бас 

кључу), певање, свирање 
октобар 

- Музичко описмењавање (учење нота у виолинском и бас 

кључу), певање, свирање 
новембар 

- Обрада духовних и световних композиција за Св Саву децембар 

- Припрема музичког програма за школску приредбу 

поводом обележавања школске славе Св Саве 
јануар 

- Гледање филма о Јохану Себастијану Баху фебруар 

- Гледање филмова: „Краљ плеше“ и „Фаринели“ март 

- Гледање филмова „Амадеус“ и „Бетовен“  април 

- Гледање филма о Францу Листу мај 

- Гледање филма о Марији Калас јун 

 

Секција за верску наставу 

 

Часови секције за верску наставу ће се одржавати у односу на заинтересованост и 

могућности ученика. Секција ће се ангажовати у обележавању одређених важних датума, 

дана школе и школске славе.  

Исходи: 

● ученици ће имати свест о значају учествовања у литургијском животу Цркве 

● ученици ће знати опште одлике литургијског поретка Цркве 

● ученици ће знати основне јеванђелске поруке 

● ученици ће моћи да повежу литургијске елементе са елементима крсне славе 
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● ученции ће знати делове православног храма, богослужбене предмете и 

делове свештенослужитељских одјејања 

● ученици ће знати основе хришћанских празника 

● ученици ће стећи основе хришћанског етоса 

Циљ секције је развијање љубави, разумевања и солидарности међу припадницима 

различитих етничких и верских заједница, кроз:  

● упознавање са традиционалним црквама и верским заједницама (Римокатоличком 

црквом, Исламском и Јеврејском заједницом) у Републици Србији, њиховим 

празницима, учењем, обредом и устројством;  

● упознавање са духовном и кутурно-историјском баштином СПЦ на територији 

Србије, Црне Горе и Републике Српске; 

● јачање литургијске свести кроз заједничко учешће на Евхаристији локалне Цркве; 

● организовање хуманитарних акција и посета домовима за децу без родитељског 

старања; 
 

Садржај рада Време 

▪ Формирање секције, окупљање заинтересованих 

ученика; упознавање са планом рада и задацима 

секције  

септембар 

▪ Прикупљање гардеробе за напуштену децу 

▪ Посета неком београдском дому за напуштену децу и 

донирање гардеробе 

октобар, 

новембар 

▪ Припрема за прославу Светог Саве 

▪ Учешће на литургијском сабрању у храму Светог 

пророка Илије  за празнике Никољдан и Детињци 

▪ Писање радова на тему “Сви смо ми деца Божија” 

децембар 

▪ Прослава Божића 

▪ Учешће у прослави Светог Саве  

јануар 

▪  Припрема реферата на тему „Сретење са богословског 

и историјског аспекта“ 

фебруар 

▪ Учешће у великопосним богослужењима 

▪ Припрема ликовних радова за Васкрс 

март 

▪ Прослава  Васкрса 

▪ Васкршња изложба 

април 

▪ Учешће у Спасовданској литији 

▪ Обилазак старог и новог саборног храма у Београду и 

музеја СПЦ 

мај 
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▪ сумирање рада секције и предлози за наредну школску 

годину 

јун 

 

 

Никола Гачић, наставник верске наставе 

 

 

Сајт Школе (Мирослав Маркићевић) 

 

 

За редовно ажурирање сајта Школе (www.sedmagimnazija.com) задужен је Мирослав 

Маркићевић, директор школе. Планирано је да се свакодневно ажурира сајт Школе, тако 

што се све информације у вези са радом школе, у писаном или електронском облику, 

предају директору. Информације ће се такође објављивати и на званичној Фејсбук групи 

школе. 

 

ОСНОВЕ ПЛАНА РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПЛАН РАДА 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Основе плана рада одељењске заједнице 

План рада одељењске заједнице се реализује на часовима одељењског старешине у 

сарадњи са одељењским старешином, Ученичким парламентом, Саветом родитеља и 

педагошко-психолошком службом. 

Садржај рада Време 

▪ избор руководства одељењске заједнице 

▪ доношење плана рада одељењске заједнице на основу основа плана 

рада и иницијатива ученика 

▪ избор представника за Ученички парламент 

▪ упознавање са правилима понашања у школи, процедурама 

поступања у ризичним ситуацијама, програмима подршке, 

секцијама, активностима педагошко-психолошке службе 

▪ укључивање у активности Ученичког парламента 

▪ предавање психолога/педагога за ученике првог и другог разреда 

„Методе и технике успешног учења“ 

▪ укључивање у припреме за обележавање Дечије недеље 

▪ активности поводом обележавања Дана срца 29.септембра 

▪ Спортске активности 

септембар 



    Седма београдска гимназија 

97 

Садржај рада Време 

▪ месец пријатељства – С тобом сам богатији (радионице, 

хуманитарне акције у оквиру Дечије недеље, вршњачка подршка у 

учењу) 

▪ укључивање у активности поводом обележавања Светског дана 

менталног здравља - 10. октобара 

▪ обележавање Светског дана здраве хране - 16.октобра (разговори о 

исхрани и њеном утицају на здравље, предавања, радионице) 

▪ посета позоришној или филмској предстви, изложби, Сајму књига, 

музеју - по договору у оквиру заједнице 

▪ укључивање у допунску, додатну наставу, ваннаставне активности 

▪ договор о решавању актуелних тешкоћа 

▪ акције кроз секције (одељењске старешине, педагошко-психолошка 

служба и Ученички парламент) 

октобар 

▪ месец борбе против болести зависности (радионице, предавања, 

превенција и реакција) 

▪ квиз из опште културе 

▪ спортске игре  

▪ анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода 

и предлог мера за побољшање успеха 

▪ представљање искустава и стечених знања кроз ваннаставне 

активности (секције, радионице, предавања, посете) 

новембар 

▪ уређење школског простора - У пријатној школи учи се и воли 

(представници одељењских заједница и Ученичког парламента 

организују акцију уређења школског простора у сарадњи са управом 

школе и Саветом родитеља) 

▪ активности поводом обележавања Нове године  

▪ хуманитарна акција прикупљања пакетића за децу из ризичних 

група 

▪ анализа успеха на крају првог полугодишта, промоција резултата 

одељења 

децембар 

▪ прослава школске славе - Светог Саве 

▪ договор о активностима за побољшање успеха и потребној подршци 

јануар 

▪ месец љубави - избор љубавне поезије (приредба и рецитовање на 

страним језицима) 

▪ разговор на тему партнерских односа и родне равноправности 

▪ облежавање дана репродуктивног здравља - 12. фебруар 

▪ договор о решавању актуелних тешкоћа 

▪ представљање искустава и стечених знања кроз ваннаставне 

активности (секције, радионице, предавања, посете) 

▪ анализа изостајања са наставе и налажење начина за другачије 

превладавње узрока изостајања 

▪ обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља – 

последња среда у месецу 22. фебруар 

фебруар 
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Садржај рада Време 

▪ „Ја теби – ти мени“ комуникација (радионице за оснаживање 

вештина комуникације, предавања, размена искустава) 

▪ оптерећеност ученика и предузимање мера за побољшање успеха 

▪ праћење успеха ученика у наставним и ваннаставним активностима 

март 

▪ месец здравља- пешачењем до здравља, акција у природи, здрави 

стилови живота 

▪ организовање спортских турнира  

▪ анализа успеха и дисциплине ученика у трећем класификационом 

периоду 

▪ предлог мера за побољшање успеха и рада ученика  до краја другог 

полугодишта  

▪ анализа реализације васпитно-образовног рада 

▪ представљање искустава и стечених знања кроз ваннаставне 

активности (секције, радионице, предавања, посете) 

април 

▪ месец матураната- матурант сам, тим се дичим 

▪ моја генерација- пано 

▪ поруке матураната млађима 

▪ излети, посете 

▪ организација посета културним установама и манифестацијама 

▪ обележавање дана борбе против пушења 31. мај 

мај 

▪ акција „Ближи се крај - будимо нај...“ (избор најбољег одељења и 

ученика) 

▪ анализа успеха на крају другог полугодишта 

▪ представљање искустава и стечених знања кроз ваннаставне 

активности (секције, радионице, предавања, посете) 

▪ приредба поводом завршетка школске  године, додела диплома и 

награда 

 

јун 

Поред наведених поред наведених могу се обрадити и теме: 

▪ одговорно понашање у дигиталном окружењу 

▪ сексуалне слободе и равноправност полова 

▪ утицај верских секти на младе 

▪ компјутерска зависност 

▪ трговина људима 

▪ превенција деликвентног понашања 

 

Одељењски старешна овај основни план конкретизује и допуњује у сарадњи са 

одељењском заједницом, Тимом за заштиту и Тимом за каријерно вођење и саветовање, и 

активности усмерава на:  

Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

(кроз промовисање здравих стилова живота) 

Рад са ученицима у циљу пружања подршке ученицима који су укључени у ИОП-у 
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- Анкетирање ученика на тему процене безбедносних ризика у школи 

- Развијање осетљивости ученика на препознавање насиља и злостављања и како 

реаговати у тим ситуацијама 

- Планирање и реализовање неопходних активности како би разред функционисао 

као целина (акцентовање значаја дружења, брзог и конструктивног решавања 

конфликта); подстицање групне кохезивности (задавање задатака који поспешују 

сарадњу; помагање сваком ученику да се идентификује са разредом као целином 

- Развијање и неговање моралних особина и ставова ученика 

- Спроводи активности са ученицима које подстичу формирање хигијенских, 

радних и културних навика 

- Недеља солидарности и борбе против расизма и ратне дискриминације- март 

- Светски дан менталног здравља ; радинице, трибине, ангажђовање стручњака из 

институције за ментално здравље ( октобар) 

- Светски дан здравља( обележавање кроз радионице, дебате, ученичке радове, 

спортске аклтивности...) -април 

 

План рада ученичког парламента 

Месец План рада Начин реализације Коментар 

Септембар 1. Конституисање 

ученичког 

парламента 

2. Избор  

руководства, 

избор 

представника 

парламента у 

раду Школског 

одбора 

3. Упознавање 

чланова 

парламента са 

школским 

програмом 

4. Усвајање 

Годишњег 

плана рада 

ученичког 

парламента 

5. Отварање 

фејсбук 

странице/групе 

„Ученички 

парламент 

Седме 

београдске 

гимназије“ у 

циљу 

информисања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са тимом за 

промоцију школе, 

члановима свих 

секција које се у 

школи реализују 
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ученика о 

активностима 

парламента и 

другим 

активностима 

који ученици 

школе 

реализују, и 

промоције 

школе 

Текућа питања 

Октобар 1. Формирање 

тима за 

екологију- 

еколошка 

патрола 

2. „ДЕЦА 

ДЕЦИ“– 

хуманитарно-

еколошка 

акција «Чеп у 

џеп» 

(прикупљање 

чепова са 

пластичне 

амбалаже) 

3. Светски дан 

менталног 

здравља (10. 

октобар) 

 

Текућа питања 

Предавање, 

радионица- по 

договору чланова 

парламента 

 

Новембар 1. Припрема 

тематских дана 

и вршњачке 

едукације 

2. Међународни 

дан превенције 

насиља над 

децом (19. 

новембар) 

Почетак рада на 

припреми школских 

новина 

 

 

 

 

Сарадња са 

новинарско-

литерарном секцијом 

и осталим секцијама у 

школи 

 

Децембар 1. Тематски дан- 

светски дан 

борбе против 

сиде (1. 

децембар) 

Предавање и 

активности по избору 

чланова ученичког 

парламента 
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Новогодишње акције 

ученика- хуманитарни 

пакетићи 

Јануар 1. Реализација 

програма 

поводом дана 

Светог Саве 

2. Међународни 

дан сећања на 

жртве 

Холокауста 

Текућа питања 

Сарадња са 

члановима музичке и 

ликовне секције 

Избор активности 

врше чланови 

парламента 

 

Фебруар 1. Међународни 

дан матерњег 

језика ( 21. 

фебруар 2023.) 

„Дан ружичастих 

мајица“- међународни 

дан борбе против 

вршњачког насиља 

(последња среда у 

месецу- 22. фебруар) 

Реализују се 

активности по избору 

чланова ученичког 

парламента 

 

Март 1. Осмишљавање 

акција уређења 

школе и 

школског 

дворишта 

2. Болести 

зависности 

Прављење паноа са 

фотографијама о раду 

парламента 

Реализују се 

активности по избору 

чланова ученичког 

парламента 

 

Април 1. Дан планете 

Земље (2. 

април) 

Хуманитарна акција 

Реализују се 

активности по избору 

чланова ученичког 

парламента 

 

Мај 1. Светски дан за 

културну 

разноликост за 

дијалог и 

развој 

2. Професионална 

оријентација 

Анализа рада 

Ученичког парламента 

Реализују се 

активности по избору 

чланова ученичког 

парламента 

 

 

 

Ученички парламент Седме београдске гимназије (УП) има 56 чланова (по 2 

представника сваког одељења, која се бирају на часовима одељењске заједнице). Седнице 

сазива председник Парламента по потреби.  
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За школску 2022/2023. годину предвиђају се следеће активности:  

 

Акције у којима Парламент учествује 

ДБД – дани београдске дебате /организација београдских средњошколаца/ 

Звездаријада 

Рок 5 Рол фест /V београдска гимназија/ 

Децембарац 

Генерална скупштина УНСС-а – Уније средњошколаца/ки Србије 

 

 

Ученички парламент Седме београдске гимназије (УП) има 56 чланова (по 2 

представника сваког одељења, која се бирају на часовима одељењске заједнице). Седнице 

сазива председник Парламента по потреби. Планиране су активности за сваки месец, а у 

реализацију активности биће укључени ученици, чланови секција школе, наставници, 

стручни сарадници и директор школе. 

Парламент ће, поред овога, учествовати у свим позивима које добије од других 

школа, парламената, институција итд. Такође, организоваће, уколико сматра да има 

капацитета за то, и друге акције и пројекте. 

 

Координатор Ученичког парламента Марија Рековић, наставник филозофије и грађанског 

васпитања 

ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 Ваннаставни облици рада су екскурзије, културно-уметничке, хуманитарне и 

спортско рекративне активности. Ови облици рада су саставни део планова претходно 

наведених секција. 

 Екскурзија ученика је вананаствни облик образовно-васпитног рада који се 

остварује ван Школе. 

 

Друштвено- користан рад 

 

 С обзиром на чињеницу да је друштвено користан рад факултативна 

ваннаставна активност и да реализација ове активности зависи, првенствено, од 

заинтересованости ученика немогуће је прецизно планирање, нарочито броја часова 

предвиђених за конкретну активност. 

 Наставним планом за ову врсту школе признаје се два радна дана годишње по 

разреду за друштвено-корисни рад. 

 Циљеви друштвено-корисног рада су: 

● развијање спретности и умешности у раду; 
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● неговање правилног односа према раду и култури рада и занимања; 

● развијање стваралачког односа према кооперативности, хуманости, опште људске 

солидарности; 

● развијање способности за различита естетска доживљавања; 

● формирање особина личности као (то су: издржљивост, упорност, рационалност, 

уредност, тачност, прецизност... ) 

 

Ученици, сваке године, остварују читав низ активности које се могу уврстити у 

друштвено користан рад. Овим радом ученици доприносе раду Школе у целини и дају 

допринос остваривању задатака шире друштвене заједнице. Поједине од наведених 

активности детаљније су планиране у другим поглављима овог Годишњег плана и програма 

рада јер представљају, истовремено, део обавезних активности Школе (а Школа сама 

планира начин реализације и извршиоце).  

 Друштвено-користан рад ученици остварују кроз следеће активности: 

● дежурства ученика, 

● акције Црвеног крста, 

● добровољно давање крви (ученици четвртог разреда), 

● рад одељењских заједница на уређењу и одржавању школског простора, 

● садња младих садница по програму градског зеленила 

● скупљање секундарних сировина 

● израда наставних средстава (схема, паноа и сл.), 

● рад у библиотечкој секцији, 

● рад у новинарској секцији, 

● прикупљање књига за школску библиотеку, 

● чишћење зелених површина 

● чишћење снега. 

  

План излета и екскурзија 

 

Екскурзија, као ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван 

школе, има за циљеве: савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем 

предмета, појава и процеса у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе и остваривањем 

циљева из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, естетског и 

физичког васпитања.  

Извођењем екскурзије омогућује се повезивање теоријских знања, која су ученици 

стекли у свом гимназијском школовању из многих природних (биологија, географија) и 

друштвених наука (историја, филозофија), књижевности, ликовне и музичке уметности, у 

функционалну целину и њихово смештање у конкретни просторни контекст. 

Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима 

се постављени циљеви остварују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених 

садржаја и активности, трајање, путне правце, техничку организацију, начин финансирања 

и друга питања од значаја за реализацију програма екскурзије. 
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1. Образовно-васпитни циљеви екскурзије 

 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

 

2. Задаци екскурзија 

 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, развијање 

интересовања за природу и еколошке навике, упознавање начина живота и рада људи 

појединих крајева, развијање позитивног односа према националним, културним и 

естетским вредностима, као и развијање позитивних социјалних вештина. 

 

3. Путни правци 

 

Напред наведени образовно-васпитни циљеви и задаци биће постигнути 

реализацијом екскурзија на следећим путним правцима:  

 

 

3.1. ПРВИ РАЗРЕД – ВОЈВОДИНА (трајање екскурзије два дана) 

 

• Упознавање ученика са природним одликама области преко којих се обавља путовање 

(Панонска низија – Банат, Бачка и Срем); 

• Упознавање ученика са селом Ковачица у Банату, познатом по колонији наивног 

сликарства; 

• Обилазак Идвора и спомен куће Михаила Пупина у овом месту;  

• Упознавање са геоморофолошким, биогеографским и културно-историјским 

споменицима Фрушке горе, посета једном од манастира на Фрушкогорској Светој Гори, 

Ново Хопово у коме се чувају мошти Светог великомученика Теодора Тирона, најстарија 

реликвија на територији Србије; 

• Упознавање ученика се особеностима Суботичке пешчаре; 

• Упознавање ученика са Суботицом и њеним културно-историјским споменицима: 

Корзо, Народно позориште, Војнића палата, Трг слободе, Плава фонтана, Зелена фонтана, 

Фрањевачка црква, Синагога, Градска кућа;  

• Упознавање са особеностима Палићког језара, насталог издувавањем песка, његовом 

генезом, димензијама, живим светом и (негативним) антропогеним утицајима на језеро; 

посета зоолошком врту на Палићу; 

• Упознавање ученика са највећим градом у западној Бачкој, Сомбором, где је 

предвиђена посета Галерији Коњовић и Градској кући. 
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3.2. ДРУГИ РАЗРЕД – ИСТОЧНА СРБИЈА (трајање екскурзије три дана) 

 

• Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама области преко којих се 

обавља путовање (Београдско-смедедревско Подунавље, Стиг, Браничево, Источна 

Србија); 

• Обилазак Сребрног језера, вештачког језера на десној обали Дунава; 

• Крстарење бродом до Голупца; разгледање остатака средњовековног Голубачког града 

о којем први писани трагови датирају још из 1335. године; 

• Обилазак Ђердапског Острога, манастира Тумане, са црквом посвећеном Светом 

архангелу Гаврилу, из 14. века, задужбине Милоша Обилића;  

• Упознавање са физичко-географским и антропогеографским знаменитостима 

Националног парка и Геопарка Ђердап;  

• Посета Лепенском виру,  једном од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских 

археолошких налазишта  на десној обали Дунава у Ђердапској клисури. Између 1965. и 

1970. откривено је рибарско ловачко насеље са зачецима култивације и доместификације. 

Главни руководилац истраживања овог локалитета је био археолог Драгослав Срејовић. 

• Обилазак Неготина и његових знаменитости: Мокрањчеве куће и Музеја Хајдук Вељка. 

Посета Рајачких пимница, јединственог комплекса изнад села Рајац;  

• Посета граду Зајечару: обилазак Народног музеја у овом граду и оближњег археолошког 

локалитета Феликс Ромулиана, царске палате римског императора Гаја Галерија Валерија 

Максимијана из III/IV века. 

• Oбилазак ХЕ „Ђeрдап 1“, саграђене 1970. године на 943. километру реке, 10 km узводно 

од Кладова. На српској и румунској страни Дунава је направљено по 6 генератора од по 

176,3 MW инсталисане снаге;  

• Посета манастиру Манасија, једном од најзначајнијих споменика моравске школе, са 

црквом посвећеној Светој Тројици, подигнутој у 15. веку од стране деспота Стефана 

Лазаревића.  

 

3.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД – опција 1 – ИСТОЧНА СРБИЈА И ЈУЖНО 

ПОМОРАВЉЕ (трајање екскурзије четири дана) 

 

• Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама географских регија преко 

којих се обавља путовање (Велико Поморавље, Источна Србија и Јужно Поморавље); 

• Посета археолошког локалитета Виминацијум у близини Старог Костолца, код 

Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. Био је један 

од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске 

провинције Горње Мезије. 

• Обилазак Рамске тврђаве, на десној обали Дунава у истоименом селу, удаљене 15 км 

од Великог Градишта. Смештена је на стени која се са североисточне стране спушта ка 

Дунаву. Претпоставља се да је подигнута насупрот тврђави Харам која се налазила на 

супротној страни реке, а од које данас није ништа остало.  

• Посета манастиру Манасија, једном од најзначајнијих споменика моравске школе, са 

црквом посвећеној Светој Тројици, подигнутој у 15. веку од стране деспота Стефана 

Лазаревића.  

• Упознавање са настанком, геолошким и геоморфолошким специфичностима Ђавоље 

вароши која представља скуп земљаних кула на чијим врховима се налазе камене капе  Има 
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их више од две стотине, високе су од два до петнаест метара, а широке од пола до три метра. 

Ђавоља варош је ретки природни феномен који се налази на Радан планини у атару села 

Ђаке, у близини Куршумлије, око 90 km југозападно од Ниша.  

• Посета Пролом бањи. 

• Обилазак манастира Свети Никола код Куршумлије, задужбине Стефана Немање. 

Налази се на узвишењу које се уздиже над градом, изнад ушћа Бањске у Топлицу. 

• Упознавање са географским положајем, архитектуром и културно-историјским 

споменицима и привредом града Ниша: обилазак градског језгра Ниша и тврђаве. Обилазак 

Ћеле куле и локалитета Чегар.  

• Обилазак Пирота и упознавање са знаменитостима овог града: Пиротска тврђава – 

Момчилов град, музеј Понишавља,....  

• Обилазак Нишке бање. Природни лековити фактори у Нишкој Бањи су блага, умерено-

континентална клима, термоминералне воде, природно минерално блато и лековити гасови. 

Лековите воде, које извиру са пет извора („Главно врело“, „Сува бања“, „Школска чесма“, 

„Бањица“ и „Пасјача“), припадају групи земноалкалних хомеотерми (36-38°C), благо 

минерализованих, слабо радиоактивних са капацитетом од 56 литара у секунди. 

• Посета Сокобањи, која се налази се између карпатских и балканских планина, Ртња и 

Озрена. За Сокобању су везани и Лептерија, излетиште које се налази уз Сокобањску 

Моравицу, и познати средњовековни град, Соко Град (бањски). 

• Упознавање са географским положајем, природним окружењем, културно-историјским 

споменицима и привредом Крушевца: обилазак центра града (црква Лазарица, археолошки 

комплекс „Лазарев град“, Трг косовских јунака) 

• Посета манастиру Раваница, задужбини кнеза Лазара Хребељановића. Више пута била 

је рушена и паљена при чему није страдала сама црква, већ утврђење и манастирске зграде. 

Црква је посвећена Вазнесењу Господњем и ограђена је чврстим одбрамбеним зидом са 

седам кула. 

 

3.3. ТРЕЋИ РАЗРЕД – опција 2 – РЕПУБЛИКА СРПСКА (трајање екскурзије 

четири дана) 

• Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама географских регија преко 

којих се обавља путовање (Шумадија, Западно Поморавље, Стари Влах и Рашка, 

Република Српска);  

• Обилазак Андрићграда и обилазак моста Мехмед-паше Соколовића у Вишеграду („На 

Дрини ћуприја“). Наставак путовања преко Билеће до Тјентишта, са меморијалним 

комплексом „Долина хероја“ где се налази споменик аутора Миодрага Живковића и 

костурница палих бораца у бици на Сутјесци.  

• Упознавање са географским положајем и знаменитостима Требиња: мостови на 

Требишњици, Стари град, Царева џамија, музеј Херцеговине, Осман Пашина џамија, 

Трг Платана, пијаца, Католичка црква, споменик Његошу и Дучићу, Дучићев парк, 

Православна црква. Обилазак манастира Тврдош чија је црква посвећена Успењу 

Пресвете Богородице. Обилазак видиковца на брду Црквине, где се обилази вечна кућа 

песника Јована Дучића – манастир Херцеговачка Грачаница.  

• Упознавање са знаменитостима Билеће, обилазак: градске целине Обилићев венац са 

карактеристичним каменим двоспратницама из Аустроугарског периода, Царева џамија, 

цркве Св. Лазара и Св. Илије. 

• Упознавање са специфичностима Билећког језера.  
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• Упознавање са Бијељином, смештеном у равници Семберији која представља раскршће 

путева за Србију, Хрватску и унутрашњост Босне и Херцеговине. Обилазак града: 

главни градски трг са зградом скупштине, споменик Краљу Петру Карађорђевићу, Музеј 

Семберије, црква Св. Ђорђа, манастир Св. Василија Острошког, градска библиотека...  

• Обилазак Етно села Станишић.  

 

3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – опција 1 – БУДМИМПЕШТА, ПРАГ, БЕЧ, ДРЕЗДЕН 

(трајање екскурзије шест дана) 

 

• Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама земаља преко којих се 

обавља путовање (Србија, Мађарска, Словачка, Чешка, Аустрија, Немачка); 

• Упознавање са туристичким знаменитостима Будимепеште (Трг хероја, булевар 

Андраши, Опера, Рузвелтов трг, Рибарска кула, Краљевски дворац, Цитадела, мост 

Ержебет, улице Ракоци и Ваци); 

• Обилазак Братиславе и упознавање њених културно-историјских знаменитости (брдо 

Славин, тврђава, катедрала светог Мартина, палата Грасалкович, Старо место са старом 

градском већницом);  

• Разгледање Прага и упознавање са његовим знаменитостима: комплекс Храдчана 

(манастир Страхов, Лорето, палате Лобковиц, Валенштаин, Штернберг, катедрала 

светог Вита са капелом светог Венцеслава), Старо место (Карлов мост, Трг малтешких 

витезова, биста Карла IV, јеврејска четврт, Староместни трг, кула Орлој, Градска 

већница, споменик Јану Хусу,...), Вацлавске намјести, Национални музеј...; 

• Упознавање Беча и његовог културно-историјског наслеђа (Ринг, Трг Марије Терезије, 

Парламент, Бург театар, Хофбург, Белведере, Опера, катедрала светог Стефана, кућа 

Хундертвасер); 

• Посета значајним музејима Беча: Природњачки и/или Музеј историје уметности; 

• Обилазак дворца Шенбрун, зоолошког врта и забавног парка Пратер 

• Обилазак Дрездена, некадашње престонице Саксоније. Разгледање града који је у 

другом светском рату био разрушен до темеља, а сада све његове знаменитости 

обновљене: Опера, Цвингер (улазак), Католичка црква, Протестантска црква...  

• Упознавање ученика са савременим животним условима у европским метрополама 

(посетама галерија, дискотека,...). 

 

3.4. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – опција 2 – СЕВЕРНА ИТАЛИЈА (трајање екскурзије 

шест дана) 

 

• Упознавање ученика са природним и друштвеним одликама земаља преко којих се 

обавља путовање (Србија, Хрватска, Словенија, Италија); 

• Упознавање са специфичностима географског положаја и културно-историјским 

знаменитостима Љубљане, главног града Словеније;  

• Упознавање знаменитостин Вероне (Арена, Јулијина кућа, Трг Бра, Трг Ербе) и Пизе 

(Поље чида, Дуомо, крстионица, Криви торањ); 

• Обилазак Сиене и познавање знаменитости овога града (тргови Кампо, Дуомо, 

Саламбени, фонтане Фонтенбранда и Гаја, Црква Светог Кристофера, двориште 

Подесте, кућа Свете Катарине); 
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• Упознавање са специфичностима географског положаја, савременим одликама и 

културно-историјским споменицима Фиренце (катедрала Санта Марија дел Фјоре, Пјаца 

дел Дуомо, Пјаца Сињориа, палата Санта Кроће, посета галрији Уфици);  

• Упознавање са одликама најмање и најстарије републике на свету – Сан Марино и 

обилазак њених знаменитих места (Поста Сан Франческо, споменик Гарибалдију, Трг 

слободе, Базилика, кула Честа);  

• Упознавање са културно-историјским споменицима Равене (Музеј Гала Плацидије, 

посета базилици Сан Витале, Дантеов гроб) и Падове (базилика Светог Антуна, Пјаца 

деле Вале, Универзитет);  

• Упознавање ученика са природним одликама и генезом лагуне, настале абразијом, у 

којој је смештена Венеција; 

• Упознавање културно-историјских споменика Венеције: Канал Гранде и Понте Риалто, 

мост уздаха,  Дуждова палата, Трг и Црква Светог Марка, Црква Санта Марија де ла 

Салуте; 

• Упознавање ученика са савременим животним условима у европским метрополама 

(посетама галерија, дискотека,...). 

 

4. Планирани обухват 

 

Планира се да се за екскузију пријави оквирно око 60% ученика свих разреда. 
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5. Техничка организација екскурзије 

 
Корак  Активност Задужена лица Време 

реализације 

1. Формулисање 

предлога програма 

екскурзије 

Стручна већа 

наставника историје и 

географије и 

уметности 

Септембар – 

урађено! 

2. Усаглашавање 

предлога програма 

екскурзије 

Сва одељењска 

и стручна већа за 

области предмета 

Септембар – 

урађено! 

3.  Доношење 

програма екскурзије 

Директор 

школе, Наставничко 

веће  

Септембар 

4. Давање 

сагласности на програм 

екскурзије 

Директор 

школе, Савет 

родитеља 

Септембар 

5.  Сакупљање 

оквирних сагласности 

родитеља ученика  

Одељењске 

старешине 

Септембар – 

октобар 

6. Расписивање и 

спровођење поступка 

јавне набавке;  

Комисија за 

јавну набавку 

Октобар 

7.  Закључење 

уговора са извођачима 

екскурзија 

Директор 

школе  

Октобар 

8.  Реализација 

екскурзија 

Одељењске 

старешиине, вође пута, 

директор школе 

Октобар – 

новембар,  

Април – мај  

9.  Усвајање 

извештаја о 

реализацији екскурзија 

Вође пута, 

директор школе, 

Наставничко веће, 

Савет родитеља, 

Школски одбор 

Након 

реализоване 

екскурзије 

 

6. Начин финансирања 

 

Екскурзија ће се финансирати у потпуности средствима родитеља која се 

уплаћују на посебан подрачун школе, а преносе извођачима екскурзије у роковима 

предвиђеним уговором.  

Избор туристичких агенција – извођача екскурзије обавиће се у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 91/2019).  
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
 

ПРОГРАМ РАДА НА ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА  

 

Циљеви програма здравственог васпитања ученика су: 

1. Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и 

здравим начином живота и развојем хуманизације односа међу људима 

2. Унапређење хигијенских и радних услова у Школи и елиминисање утицаја 

који штетно делују на здравље 

3. Остваривање активног односа и узајамне сарадње Школе, породице и 

заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 

Реализација: 

Програм здравственог васпитања се не доноси за једну годину, већ 

представља континуирану активност у току четворогодишњег школовања. У 

плановима рада одељења и одељењских старешина налазе се сегменти здравственог 

васпитања, а саме одељењске старешине, у сарадњи са психологом и педагогом 

Школе, припремају програмске целине у зависности од инетересовања ученика. 

Сарадњу са родитељима остварују такође одељењске старешине и то преко 

родитељских састанака и индивидуалних разговора за време „отворених врата“ или 

када се за тим укаже потреба. У области ваннаставних активности руководиоци  

појединих секција усклађују своје годишње активности са здравственим васпитањем 

и здравственој заштити ученика, узимајући и овде у обзир интересовања ученика и 

њихове реалне потребе. 

Врло значајну улогу има психолог Школе, који пружа одељењским 

старешинама помоћ у осмишљавању реализације задатих тема, сам остварује 

одређене теме (путем предавања и радионица у одељењу или нивоу Школе) и обавља 

читав низ активности на ментално-хигијенској превенцији. При томе, психолог је 

често први који сазнаје за проблеме ученика, не само у области психолошког развоја, 

већ и здравственог (било преко анкета које спроводи са ученицима, било кроз 

индивидуалне разговоре). Његова саветодавна функција се огледа у обављању 

бројних индивидуалних разговора са ученицима о многим од наведених тема.  

Рад на реализацији предвиђених садржаја здравствног васпитања одвија се у 

оквиру: 

а) редовне наставе – интеграцијом здравствено-васпитних садржаја у 

програме предмета наставе; 

б) изборних предмета; 

в) ваннаставних активности и учење кроз искуство; креативне радионице, 



    Седма београдска гимназија 

 

111 

психолошке радионице,  трибине, едукативни скупови у сарадњи са СОС телефоном, 

телеапелом кроз рад спортских секција, акција посвећених заштити од заразних 

болести, болести зависности, очувању здраве животне средине итд; 

г) ваншколским активностима за рекреативно коришћење слободног 

времена, као што су излети, екскурзије и слично.  

д) сарадње са специјализованим струковним удружењима и установама: 

Градским заводом за заштиту здравља, Домом здравља Звездара, Заводом  за болести 

зависности, Удружењем за праца детета, канцеларијом Унеска, Заводом за 

трансфузију крви, Црвеним Крстом. 

У оквиру заштите психофизичког здравља ученика и формирања здраве и 

зреле личности у Школи ће се и у текућој години реализовати следеће активности: 

 

Хуманизација односа међу половима Извршиоци 

    1. сексуалне слободе и равноправност 

полова 

 

 

 

 

   педагошко-психолошка служба, 

одељењски старешина, здравствени 

радници и други стручњаци 

 

 

 

 

 

 

2. формирање зреле личности 

3.емоционална зрелост родитеља 

4. избор партнера – случај или 

законитост 

5. емоције 

6. љубав 

7. љубомора 

8.  међусобно прилагођавање партнера 

9. сарадња и родитељство 

10. интерперсонални конфликти 

11. кад започети са сексуалним 

општењем 
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12. изграђивање хуманих односа међу 

половима 

13. страх од сексуалног односа 

14. психолошки аспект контроле рађања 

15. хумани однос међу половима – основ 

срећног брака 

 

 

Спорт и рекреација Извршиоци 

1. рекреација и унапређење здравља  

 предметни наставници, одељењски 

старешина, педагог, 

психолог,здравствени радници и други 

стручњаци 

 

 

2. ефекти физичког вежбања 

3. како вежбати - савети 

4. спавање 

5. такмичење и сарадња у спорту 

 

Буди срећан, буди здрав Извршиоци 

1. унапређење здравља  

 

 

 

 предметни наставници, одељењски 

старешина, педагог, 

психолог,здравствени радници и други 

стручњаци 

 

 

 

2. буди здрав 

3. буди оно што јеси 

4. развиј снажну личност 

5. буди добитник 

6. стрес 

7. физичка активност 
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8.  орално здравље  

9. безбедност у саобраћају 

10. одабери друштво  

11. хигијена 

12. пушење 

13. алкохолизам 

14. злоупотреба дроге 

15. бити независан од болести 

зависности 

 

Полно преносиве болести Извршиоци 

1. шта је ХИВ инфекција  

 

 

 

 психолошко-педагошка служба, 

одељењске старешине, медицински 

стручњаци 

 

 

 

 

2. шта значи бити ХИВ+ 

3. шта је СИДА 

4. који су путеви преношења ХИВ-а 

5. како се ХИВ не може пренети 

6. шта је ризично понашање за здравље 

7. болести које се преносе полним путем 

8.  како се може спречити ХИВ 

9. где и коме се обратити за савет 

10. хламидије, кандидијаза, 

трихомонијаза, гонореја, сифилис 
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Наркоманија Извршиоци 

1. наркоманија: шта, како, зашто  

 

одељењске старешине, педагог, 

психолог, специјализоване установе, 

медицинске установе, настава 

психологије и изборног програма 

Здравље и спорт 

 

 

 

 

2. органске, психолоше и социјалне 

последице наркоманије 

3. злоупотреба дроге – индивидуални и 

друштвени план 

    4. шанса за излечење од ефеката 

наркоманије 

5. превенција наркоманије 

6. дрога  и СИДА 

7. вештине речи на социјалном притиску 

вршњака 

 

Поремећаји исхране и стрес Извршиоци 

1. шта су поремећаји исхране?  

 

одељењске старешине, педагог, 

психолог, специјализовани стручњаци 

 

 

2. појам стреса 

3. начини превазилажења стреса 

4. живи без страха и панике 

5. стрес и психолошка прва помоћ  

6. превенције стреса 
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Тим за промоцију здравих стилова живота 

 

У циљу унапређења здравља ученика, координације и реализације програма 

рада на заштити и унапређењу здравља ученика формиран је Тим за промоцију 

здравих стилова живота који чине: 

1. Анђелка Ђурђевић, наставница физичког и здравственог 

васпитања 

2. Владимир Ђурђевић, наставница физичког и 

здравственог васпитања 

3. Мирјана Зечевић, наставница географије 

4. Весна Којовић, наставница српског језика и 

књижевности 

5. Соња Тлачинац, наставница историје 

6. Индира Халимић, наставница немачког језика 

7. Радосава Лазовић, наставница физике 

8. Бојана Николић, наставница француског језика 

9. Ивана Васовић, наставница изборних програма 

10. Јасмина Назарчић, наставница социологије и грађанског 

васпитања 

11. Светлана Тодоровић, наставница хемије 

 

Задатак Време 

реализације 

Сарадници на 

реализацији 

Упознавање са циљевима, 

задацима и надлежностима Тима 

и подела задужења 

 

Упознавање наставника, 

одељењских старешина и 

стручник сарадника са 

програмом рада на заштити и 

унапређењу здравља родитеља 

 

Анализа активности предвиђених 

Годишњим планом рада 

септембар – 

октобар  

Директор школе 

наставници чанови Тима 

педагошко-психолошка 

служба 

Педагошки колегијум 

одељењске старешине 

предметни наставници 

Анализа потреба и интересовања 

ученика 

октобар – 

новембар  

Наставници изборног 

програма здравље и 

спорт 

Одељењске старешине 

педагошко-психолошка 

служба 

Тим за заштиту од 

насиља 

Тим за инклузију 

Тим за каријерно вођење 

и саветовање 
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Задатак Време 

реализације 

Сарадници на 

реализацији 

Ученички парламент 

Савет родитеља 

 

Избор активности за реализацију 

програма 

Током школске 

године 

Директор 

педагошко- психолошка 

служба 

одељењске старешине 

Савет родитеља 

Ученички парламент 

 

Организација и реализација 

активности 

Током школске 

године 

Наставници изборног 

програма здравље и 

спорт и физичког и 

здравственог васпитања 

Одељењске старешине 

педагошко-психолошка 

служба 

Ученички парламент 

Савет родитеља 

Дом здравља 

Завод за заштиту 

здравља 

Анализа ефеката предузетих 

активности и формулисање 

препорука 

Класификациони 

периоди 

Стручна већа, 

руководиоци секција, 

одељењеске сртарешине 

Сарадња са Ученичким 

парламентом 

Током школске 

године 

Ученички парламент 

Извештај о реализацији програма 

заштите и унапређења здравља 

ученика 

јун Педагошки колегијум 

Одељењске старешине 

Координатори Тимова 

Израда плана рада за наредну 

школску годину 

август Педагошки колегијум 

Одељењске старешине 

Координатори Тимова 
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КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

Рад на каријерном вођењу ученика има за циљ оспособљавање ученика за 

професионално опредељење и избор будућег позива, даљи каријерни развој и 

активно управљање каријером. Кроз редовну наставу и ваннаставне активности 

школа тежи да подстакне развој интересовања, формирање правилних ставова према 

раду, развијање културе рада и професионалне етике, оспособљавање за критичко 

процењивање резултата свог и туђег рада, развијање свести о повезаности и 

целисходности људског рода, прикупљање инфомација о свету рада и путевима 

каријере, преиспитивање усклађености својих способности са захтевима занимања. 

Школа организује Тим за каријерно вођење и саветовање ученика. У даљем 

тексту дати су Годишњи план рада Тима и Годишњи план каријерног вођења и 

саветовања. 

План рада Тима за каријерно вођење и саветовање 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање чине: 

• Тијана Томић, психолог, координатор Тима 

• Алексанра Стаменковић, психолог 

• Катарина Петровић, професорка психологије и изборног програма здравље и спорт 

• Биљана Ристић, професорка математике 

• Мирјана Зечевић, професорка географије 

• Данијела Љујић, професорка српског језика и књижевности 

• Миленко Јездимировић, професор физике 

• Милица Кокотовић, професорка биологије 

• Наташа Диздаревић, професорка хемије 

• Представник/ца родитеља 

• Представник/ца ученика 

План рада Тима за школску 2022/2023. годину је дат у табли, а начин реализације 

активности Тима биће прилагођене начину организације наставе: 

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Представљање активности 

Тима Наставничком већу 

Чланови Тима  директор септембар 

Представљање активности 

Тима ученицима 

одељењске 

старешине и 

чланови Тима 

одељењске 

старешине 

септембар 

Представљање активности 

Тима родитељима 

Чланови Тима директор 

савет родитеља 

одељењске 

старешине 

септембар 
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АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Промовисање и 

интеграција  КВИС 

активности у свакодневни 

рад 

стручна већа и 

чланови Тима 

управа школе, 

стручна већа 

континуирано 

Анкетирање матураната  Чланови Тима одељењске 

старешине   

септембар 

октобар 

Тестирање за 

професионалну 

оријентацију матураната 

Психолози 

чланови Тима 

педагошко -

психолошка 

служба 

октобар – 

децембар 

Тестирање за 

професионалну 

оријентацију осталих 

заинтересованих ученика 

Психолози 

чланови Тима 

педагошко -

психолошка 

служба 

друго 

полугодиште 

Организација 

представљања факултета у 

школи 

Чланови Тима Факултети октобар-април 

Информисање о 

факултетима ван школе  

Чланови Тима СКЦ 

Сајам EDU-fair 

Високошколске 

установе 

континуирано 

Радионице за ученике 

намењене оснаживању у 

доношењу одлуке и 

реализацији каријерног 

пута 

Чланови Тима друге 

институције 

психолошка 

секција 

Први разред – 

(септембар/октоб

ар, 

јануар/фебруар) 

Други разред – 

новембар/децемб

ар) 

Трећи разред – 

друго 

полугодиште 

Четврти разред- 

(септембар и 

октобар, мај) 

Представљање професија Родитељи  Чланови Тима, 

професори, 

родитељи, 

одељењске 

старешине 

Дани каријере 
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АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Гостовање стручњака за 

професионалну селекцију, 

тржиште рада.... 

Чланови Тима друге 

институције 

Дани каријере 

Гостовање бивших 

ученика, студената 

Чланови Тима, 

ученици 

Одељењске 

старешине тих 

ученика 

Дани каријере 

Сарадња са Темпус 

фондацијом и 

Београдском отвореном 

школом (учешће у 

конкурсима и пројектима; 

упућивање ученика на 

учешће у радионицама, 

вебинарима, коришћењу 

ресурса и саветовања) 

Чланови Тима Темпус 

фондација 

Београдска 

отворена школа 

континуирано 

Конкретизација и 

корекција активности 

Чланови Тима Управа школе, 

родитељи, 

професори, 

педагошко-

психолошко 

служба, ученици 

Редовни 

састанци Тима и 

по потреби 

Праћење реализације 

плана каријерног вођења и 

саветовања 

Координатор 

Тима 

Управа школе, 

остали Тимови и 

активи  

На седницама 

Тима и 

континуирано 

Евалуација активности  Чланови Тима Учесници континуирано 

Извештавање  Чланови Тима остали сарадници 

Наставничко веће 

по потреби  

Јун/јул 

Израда/проналажење 

ресурса за активности 

каријерног вођења и 

саветовања 

Чланови Тима  Континуирано 

Стручно усавршавање у 

домену каријерног вођења 

и саветовања (екстерно 

и/или интерно) 

Чланови Тима  Континуирано 

 



    Седма београдска гимназија 

 

120 

План каријерног вођења и саветовања ученика 

 

Кроз редовну наставу и ваннаставне активности школа тежи да подстакне 

развој интересовања, формирање правилних ставова према раду, развијање културе 

рада и професионалне етике, оспособљавање за критичко процењивање резултата 

свог и туђег рада, развијање свести о повезаности и целисходности људског рода, 

прикупљање инфомација о свету рада и путевима каријере, преиспитивање 

усклађености својих способности са захтевима занимања.  

Рад на каријерном вођењу ученика има за циљ оспособљавање ученика за 

професионално опредељење и избор будућег позива, даљи каријерни развој и 

активно управљање каријером. У реализацији овог плана ради Тим за 

професионалну оријентацију и каријерно вођење ученика, психолошко-педагошка 

служба, професори и одељењске старешине. 

 

Подручје рада Циљ Начин реализације 
Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

Прикупљање 

информација о 

особинама и 

потребама 

ученика 

 

упознавање 

индивидуалних 

карактеристика 

ученика ради 

планирања 

подршке и 

активности 

- индивидуални 

разговори са 

ученицима 

 

 

 

- анкетирање 

матураната  

 

 

- разговори са 

ученицима на 

часовима 

одељењске 

заједнице 

 

 

 

-разговори са 

наставницима и 

одељењским 

старешинама 

континуирано 

 

 

 

 

 

септембар, 

октобар  

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

педагошко-

психолошка 

служба 

професори 

одељењске 

старешине 

 

чланови Тима 

 

 

одељењски 

старешина 

Наставници 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

 

чланови Тима  

 

 

Проширивање 

знања ученика о 

избору позива и 

начинима 

запошљавања 

Развој 

компетенција за 

самостално 

управљање 

каријером 

-предавања и 

радионице 

Прво 

полугодиште 

Чланови Тима 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

 

Развој вештина, 

подстицање 

предузетништва 

и волонтеризма 

Развој 

компетенција за 

самостално 

управљање 

каријером 

-подстицање 

укључивања 

ученика у 

ваннаставне 

активности 

  

-радионице из 

области социјалних 

континуирано 

 

 

 

 

током школске 

године 

 

Предметни 

професори и 

одељењске 

старешине 

 

Наставници 

грађанског 

васпитања, 
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Подручје рада Циљ Начин реализације 
Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

вештина и 

предузетништва 

 

-представљање 

ученицима значаја 

волонтирања за 

професионални 

развој  

 

-представљање 

ученицима 

могућности за 

волонтирање  

 

 

децембар 

 

 

 

 

 

децембар 

психолог, 

педагог 

спољни 

сарадници 

Наставници 

грађанског 

васпитања и 

верске наставе 

Тестирање за 

професионалну 

оријентацију 

Упознавање 

ученика са 

властитим 

могућностима 

-тестирање у школи 

-упућивање на 

Националну службу 

за запошљавање 

 

 

прво и друго 

полугодиште 

психолози 

Информисање 

ученика о свету 

занимања и 

путевима 

развоја каријере 

 

-проширивање 

знања ученика 

 

-оснаживање 

ученика да 

самостално 

прикупљају и 

користе 

информације  

 

-представљање 

занимања путем 

предавања, 

гостовања, радова 

ученика 

 

-посете установама 

и предузећима 

 

-Организовање 

догађаја „Дани 

каријере“ 

 

Континуирано Наставници, 

родитељи, 

гости по 

позиву, 

чланови Тима 

Информисање о 

могућностима 

школовања 

- проширивање 

знања ученика 

 

-оспособљавање 

ученика за 

самостално 

прикупљање и 

коришћење 

 

-превазилажење 

треме везане за 

пријемни испит 

 

-Разговори на 

часовима 

одељењске 

заједнице 

 

-презентације 

високошколских 

установа 

 

-посете 

високошколским 

установама 

 

Континуирано Чланови Тима, 

високошколске 

установе 

Укључивање 

ученика 

Подстицање 

самосталности и 

иницијативе 

ученика у 

области 

планирања  

-укључивање 

Ученичког 

парламента у 

планирање и 

извођење 

активности 

Континуирано Чланови Тима, 

ученици 
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УНАПРЕЂИВАЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Помоћ и подршка родитеља су корисни у различитим сегментима 

остваривања циљева и задатака Школе. Управо због тога неопходна је стална 

сарадња Школе и родитеља. У овој сарадњи посебну улогу и задатке имају 

одељењске старешине, психолог, педагог, помоћници директора и директор Школе. 

Та сарадња се остварује кроз следеће облике: 

Подручје рада Циљ Начин реализације 
Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

-вршњачка 

едукација и групе 

подршке 

Укључивање 

родитеља 

-оснаживање 

родитеља да 

буду подршка 

својој деци 

 

-сарадња са 

родитељима у 

циљу праћења 

развоја ученика 

-предавања 

родитеља у оквиру 

представљања 

занимања 

 

-посете 

предузећима  

Континуирано Чланови Тима 

Психолошко 

педагошка 

служба 

родитељи 

Сарадња са 

институцијама 

Стварање 

спољашње 

мреже подршке 

-сарадња са 

високошколским 

установама 

-сарадња са 

Националном 

службом за 

запошљавање 

-сарадња са 

предузећима 

-сарадња са 

невладиним 

организацијама и 

удружењима 

Континуирано Чланови Тима 

Вођење 

евиденције о 

активностима 

 

-праћење и 

евалуација рада 

- белешке 

-дневници рада 

-евалуациони 

листови 

-извештаји 

Континуирано Чланови Тима 

Саветодавни рад -пружање 

подршке и 

подстицање 

развоја 

Саветодавни рад 

психолога и 

педагога са 

ученицима и 

родитељима 

 

Континуирано Педагошко-

психолошка 

служба 

Припремна 

настава 

-припрема за 

пријемни  

- посебни часови из 

одређених предмета  

Друго 

полугодиште 

Предметни 

професори 
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1. Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције породице 

Одељењски старешина први успоставља контакт са родитељима ученика 

и има циљ да створи предуслове за што ближе и чешће контакте. 

У тим контактима прикупљају се подаци о карактеристикама и контексту 

развоја ученика, сазнања о интересовањима и потребама ученика и породичним 

приликама и условима за рад код куће. 

Сарадња са родитељима се одвија кроз разноврсне активности: 

а) родитељски састанци 

- планирају се и реализују на почетку школске године и после сваког 

класификационог периода, а одржавају се и према потреби 

б) групни разговори  

- реализују се према потреби у вези актуелних проблема 

в) индивидуални разговори 

- остварују се, пре свега, за време „отворених врата“, која једном недељно 

има сваки одељењски старешина и предметни наставник 

- углавном родитељи сами долазе, а ако постоје посебни разлози, 

одељењски старешина их позива на разговор 

- сарадња психолога и педагога Школе, помоћника директора и директора 

Школе са родитељима одвијаће се током целе школске године, а на 

захтев самих родитеља или по потреби ученика. 

Задатак психолога је да кроз рад са групама родитеља понуди едукације које 

ће родитељи даље преносити на остале родитеље ученика једног одељења. Он 

такође пружа помоћ одељењском старешини у реализацији родитељских састанака 

(нарочито првих) и припреми за индивидуалне разговоре, а и сам обавља 

индивидуалне или групне разговоре по потреби. 

Сарадња је нарочито значајна код ученика који имају проблема (било у 

школском напредовању, било у понашању или емоционалном стању) 

2. Укључивање родитеља у живот и рад Школе 

На првом родитељском састанку одељењски старешина упознаје 

родитеље са правилима организације рада Школе, календаром рада школе, 

програмом активности одељењске заједнице и правилницима о дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика и кућном реду. Велики је значај и учешће 

родитеља у активностима Савета родитеља. 

Могући су различити начини укључивања родитеља у рад Школе: 
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а) учешће у остваривању програма ваннаставних активности 

б) учешће у остваривању друштвено-корисног рада 

в) организација програма културне и јавне делатности Школе  

г) помоћ у уређењу учионица и школског простора 

3. Посебан облик сарадње представља Савет родитеља, који ће се бавити 

следећим питањима: 

▪ успех и дисциплина ученика 

▪ уредност у похађању наставе 

▪ однос ученика и професора 

▪ планирање и извођење екскурзија и излета 

▪ сарадња са психологом и педагогом школе 

▪ професионална орјентација ученика 

▪ уређење школске зграде 

▪ набавке учила 

 

УСПОСТАВЉАЊЕ ОРГАНИЗОВАНЕ САРАДЊЕ СА 

ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

 

Постоје бројне могућности организовања сарадње Школе са локалном 

средином, њеним институцијама културе, разним организацијама, друштвима и 

слично. 

1. Сарадња са институцијама културе и културно-уметничким друштвима, ради 

задовољавања и развијања сколоности ученика ка уметности или уметничком 

стваралаштву. 

 

2. Сарадња са другим образовним установама (школама, институтима и 

друштвима) у циљу реализације образовно-васпитних планова и промовисања 

школе. 

 

3. Сарадња са високошколским установама ради информисања ученика о 

могућностима школовања и развијања каријерних, предузетничких и пословних 

вештина, економске писмености и пословне одговорности. 

 

4. Сарадња са спортским клубовима је неопходна због координације тренинга и 

похађања наставе и успеха ученика. 
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5. Сарадња са Црвеним крстом као хуманитарном организацијом омогућује 

остваривање многих васпитно-образовних циљева и задатака. 

5. Сарадња са Центром за социјални рад, у циљу пружања подршке ученицима под 

ризиком (деца из непотпуних породица, сложених односа у породици,  деца 

болесних родитеља, деца из породица са финансијским тешкоћама и слично).  

5. Сарадња са Домом здравља Звездара на превенцији и лечењу ученика. 

6. Сарадња са СУП-ом Миријево и Звездара 

7. Сарадња са општинама Звездара и Палилула 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ЗВЕЗДАРА 

 

Градска општина Звездара у сарадњи са васпитно образовним институцијама 

на територији своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој 

младих. Повезује институције, установе и удружења грађана да програмским 

активностима допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања 

дефинисаним Законом о основама система образовања и васпитања и другим 

законима и подзаконским актима који регулишу ову област. У току 2022/2023. 

године реализоваће се следећи програми: 

Безбедност у саобраћају 

Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај,  Агенцијом 

за безбедност саобраћаја и удружењима које делују у области унапређења 

безбедности у саобраћају у складу са Програмом унапређења саобраћајне 

безбедности на путевима ГО Звездара. Циљеви програма су: унапређење 

безбедности учесника у саобраћају, развијање и неговање саобраћајне културе код 

ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање активнијег учешћа ученика у 

промоцији саобраћајне културе и неговање саобраћајне културе у школском 

амбијенту и локалном окружењу. 

Програмске активности се реализују током школске године и обухватају 

интерактивна предавања, радионице, такмичења, конкурсе, показне вежбе... за 

ученике различитог узраста, родитеље и наставнике. 

Програм здравственог васпитања 

У сарадњи са стручњацима Дома здравља «Звездара», Клиничко болничког 

центра Звездара, Црвеним крстом «Звездара» реализација предавања, семинара, 

трибина,  округлих столова... са циљем развијања здравих стилова живота и 

здравствених навика.  

У манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара - Дан срца и Дан 

здравља, својим програмима учествују школе: Медицинска школа, Зуботехничка 

школа и Фармацеутско физиотерапеутска школа. 

Посебним програмима у школи се обележавају: 
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1. Светски дан здравља - 7. април 2022. организује се са циљем промоције и 

развоја здравих животних стилова; 

2. Светски дан здраве хране - 16. октобар 2022. организује се са циљем усвајања 

здравих навика у исхрани;  

3. Светски дан срца - 29. септембар 2022. организује се са циљем промоције 

различитих превентивних активности у очувању здравља срца и крвних 

судова; 

4. Светски дан менталног здравља - 10. октобар 2022. - важност очувања 

менталног здравља, нарочито у доба пандемије Ковид вирусом, добија све 

већи значај. Слоган овогодишње кампање је «Ментално здравље и психичко 

благостање - приоритет за све на глобалном нивоу». 

5. Светски дан сексуалне и репродуктивне свести - 12. фебруар 2023. - циљ је 

подизање свести код младих о важности очувања репродуктивног здравља 

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе 

психоактивних супстанци и других облика ризичног понашања код 

деце и адолесцената) 

У оквиру Програма заштите деце/ученика од насиља, школе ће у складу са 

могућностима, у сарадњи са ГО Звездара, другим институцијама, установама, 

организацијама и удружењима реализовати трибине, предавања и радионице са 

циљем информисања деце и младих и унапређења њихове безбедности. ГО Звездара 

ће пратити реализацију програма унапређења безбедности ученика у школама током 

школске 2022/2023. године, активно сарађивати са релевантним инсититуцијама и 

организацијама и организовати трибине, предавања, радионице и обуке за младе у 

наведеној области. 

 

Програми у области културе 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се 

организују на територији Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање 

могућности за интензиван и усклађен културни развој, стварање услова за 

подстицање културног и уметничког стваралаштва, као и дечијег стваралаштва.  

Фестивал културе младих Звездаријада  

Фестивал културе младих «Звездаријада», је стална манифестација од значаја 

за Градску општину Звездара у оквиру које се реализују различите програмске 

активности намењене деци и младима. Циљ фестивала је задовољавање општих 

интереса у области културе: стварање могућности за интензиван и усклађен 

културни развој, стварање услова за подстицање културног и уметничког 

стваралаштва, ширење и унапређивање едукације у области културе, подстицање 

примене нових технологија у култури, нарочито информационих технологија и 

дигитализације, подстицање младих талената у области културног и уметничког 

ставралаштва, подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва, 

подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури, 



    Седма београдска гимназија 

 

127 

подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом. 

Манифестација обухвата едукативне и креативне радионице, такмичења, 

изложбе, трибине, конкурсе, ревије, презентације и др. у различитим областима 

културне и уметничке делатности. Средства за реализацију програма се обезбеђују у 

буџету ГО Звездара. 

Реализација манифестације Фестивал културе младих «Звездаријада» је 

одређена Програмом и правилима манифестације Фестивала културе младих 

«Звездаријада», XI бр. 06-25/16. Од септембра 2022. до краја августа 2023. године 

планирана је реализација следећих пројектних активности: 

 

РБ Области Пројектна активност 

1 
Књижевност 

(стваралаштво) 

Радионице креативног писања 

Организовање 2 конкурса у области литерарног 

стваралаштва – кратка прича и поезија 

Организовање књижевних сусрета 

2 Музика 
Радионице певања 

Такмичење „Први глас Звездаре“ 

3 

Кинематографија и 

аудио-визуелно 

стваралаштво 

Подршка школским екипама за учешће на Ревији 

кратког ђачког филма „ФИЛМић“ - републичко 

такмичење 

4 Фотографија Радионице фотографије 

5 

Ликовна и 

примењена 

уметност 

Радионице сликања  

Радионице израде накита  

 

Активности се реализују у сарадњи са истакнутим стручњацима и 

организацијама у области културе. Наставник координатор и председник Ученичког 

парламента су чланови Организационог одбора и учествују у планирању реализације 

програмских активности, као и њиховој евалуацији.  

.  

Програм школског спорта и спортских активности 

Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, 

организује школска спортска такмичења, у складу са Календаром такмичења града 

Београда.  Градска општина Звездара подржава програме спортских организација 

који обухватају бесплатне спортске активности за ученике основних школа, у складу 

са Законом о спорту. Програми ће бити реализовани у складу са епидемиолошком 

ситуацијом и препорукама Тима за ванредне ситуације РС. Пригодним активностима 

ће се обележити недеља школског спорта и обележити Дан школског спорта – 30. 

септембар 2022. 
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У сарадњи са Општином, школа ће организовати промоцију покрета 

„plogging“ - физичког вежбања и чисте и здраве животне средине. Промовисаће 

усвајање навика за очувањем животне средине током практиковања. 

Поводом Светског дана чистих планина, односно Светског дана здраве 

животне средине) који се обележава 26. септембра у ГО Звездара ће се организовати 

трибина на којој ће учествовати представници Планинарског друштва "Раднички", 

представници ученичких парламената и наставници физичког васпитања основних 

и средњих школа са Звездаре. Теме трибине ће бити Планинари и очување животне 

средине и Промоција плогинга као начина живота. Представници заинтересованих 

школа ће ће бити подстакнути да промовишу такав начин рекреације у својој школи 

и биће им приказане различите стратегије како да то учине. 

"Plogging " је нови тренд у фитнесу, који подразумева бављење физичком 

активношћу са циљем одржавања здравља и током трчања, ходања, 

планинарења...сакупљање смећа са намером очувања животне средине. 

30. септембар - заинтересоване школе ће бити позване да одрже спортски дан 

у Звездарској шуми и промовишу плогинг као начин спортске рекреације. 

Основне школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и 

општини достављају податке (назив секције, узраст и број учесника). Општина 

подржава годишње програме школа у области спорта из буџета ГО Звездара.   

Програм у области заштите животне средине 

Средње школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, 

реферати, радио емисије, предавања, конкурси, трибине, округли столови...) 

подстичу развијање еколошке свести код ученика и грађана Звездаре. Посебно се 

обележавају дани: 4. октобар – Светски дан заштите животиња, 4. новембар – Дан 

климатских промена, 22. март - Светски дан вода, 22. април – Дан планете земље, 5. 

јун – Светски дан заштите животне средине 

Дечја недеља 

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на 

иницијативу организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове 

манифестације, дефинисана је Законом о друштвеној бризи о деци.  

Дечија недеља се традиционално одржава у првој седмици октобра, у циљу 

скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права деце и младих у 

породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим 

условима, на једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала. 

У сарадњи са организацијом Пријатељи деце Звездаре од 3. до 9. октобра 

организоваће се низ активности у оквиру обележевања Дечије недеље. 

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу 

Биће организоване радионице за јачање капацитета младих за рад у 

омладинским организацијама. Са циљем размене искустава и упознавања 

организоваће се састанци представника ученичког парламента. У сарадњи са 

Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, ученички парламенти 
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учествоваће у реализацији Програма за младе 2022-2026. у складу са активностима 

планираним за 2022. и 2023. годину. 

Каријерно вођење младих 

Обухвата активности које се односе на успостављање ближе сарадње са 

Темпус фондацијом и заједничко организовање индивидуалних и групних 

каријерних консултација са младима, информисање, повезивање и оснаживање 

школских стручних служби и тимова, подршку у осмишљавању плана 

професионалне оријенатације у образовно васпитним установама. Такође, обухвата 

унапређење сарадње са Националном службом за запошљавање, информисање и 

организовање помоћи младима у утврђивању личних карактеристика важних за 

професионални развој (употребом психолошких мерних инструмената), помоћ при 

развоју личних компетенција за управљање каријером, помоћ у решавању проблема 

везаних за застој у каријери, информисање о могућностима развоја каријере, помоћ 

у стицању вештина тражења посла. 

Организовање информативних сесија за младе, у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање, као и обука за стицање различитих вештина који ће 

младима помоћи код запошљавања или самозапошљавања. 

Упознавање ученика са радом локалне самоуправе, Канцеларије за 

младе и Волонтерског сервиса  

Током целе школске године, по захтеву школа, у Општини и Волонтерском 

сервису Звездаре биће реализовани часови/интерактивни сусрети за ученике на 

којима ће их представници Општине упознати са радом Управе ГО Звездара, 

Канцеларије за младе и Волонтерског сервиса Звездаре. Подфстицање волонтеризма 

и информисање младих о могућностима волонтирања. 

Општински савет родитеља 

Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља 

Предшколске установе Звездара, основних и средњих школа на Звездари. Формира 

се са циљем унапређења рада васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и 

других друштвених сервиса који су одговорни за безбедно и правилно одрастање и 

развој деце и младих. Током школске године ће се реализовати састанци на којима 

ће се разматрати питања од значаја за унапређење квалитета образовања и 

васпитања. 

Додела награда ученицима и наставницима 

Градска општина Звездарa низом активности негује и развија свест о 

важности образовања и указује на његов значај у развоју заједнице, њеном напретку 

и просперитету 

Одлуком о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из буџета 

Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 15/15) предвиђено 

је да Градска општина Звездара, у складу са финансијским могућностима и одређено 

закључком Већа ГО Звездара, за сваку школску годину награђује: 

• ученике основних и средњих школа - носиоце признања "ученик 
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генерације" 

• ученике основних и средњих школа који су освојили прву, другу или 

трећу награду на републичким и међународним такмичењима која се 

налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и њихове наставнике-менторе; 

Ученици, наставници и школски лидери ће присуствовати свечаној додели 

награда. 

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 

 

За безбедност ученика од момента уласка у школско двориште, односно 

зграду Школе, најодговорнија је Школа. 

Велики број фактора утиче на врсту и садржај предвиђених мера. Међу њима 

су: положај Школе, саобраћај око ње, рад у две смене, структура ученика. На 

спровођењу ових мера ангажовано је више субјеката у Школи: Наставничко веће, 

одељењска већа, одељењске старешине, дежурни професори и ученици и помоћни 

радници. Поред субјеката у Школи, Школа остварује стални контакт са МУП-ом, 

чији радници често обилазе Школу (школски полицајац). Одељењске старешине 

кроз реализацију свог плана рада упознају ученике са правилницима Школе и 

непосредно утичу на понашање ученика, а тиме и на њихову безбедност. 

Психолошко-педагошка служба Школе предузима све неопходне мере (често 

у сарадњи са родитељима), како би се уочиле евентуалне негативне појаве 

(асоцијално или агресивно понашање и слично) и реаговало на време. 

Дежурство у школи 

Школа организује две врсте дежурстава: дежурство наставника и дежурство 

ученика. Обе смене су покривене дежурством, а дежурни у поподневној смени 

преузимају дежурство од дежурних из преподневне смене. 

Наставници дежурају на спрату, у приземљу и на дворишту за време великих 

одмора (после другог и четвртог часа у обе смене) према распореду дежурства. Са 

наставницима на улазу у школу дежура и једна спремачица.  

Када дође до смиривања епидемиолошке ситуације, организоваће се и 

дежурство ученика у просторији на улазу школе (портирница).  
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ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Према одлуци директора Тим за превенцију дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања у школској 2022/2023. години чиниће:  

 

1. Мирослав Маркићевић, директор школе 

2. Драгица Китановски, педагог школе 

3. Александра Стаменковић, психолог школе 

4. Драгана Бељански, професор филозофије, координатор Тима  

5. Љубомир Јешић, професор математике 

6. Марина Петровић, професор историје 

7. Представник Савета родитеља  

8. Представник ученика 

9. Школски полицајац (по указаној потреби) 

 

Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања је на крају школске 

2021/2022. године урадио анализу стања безбедности и присутности различитих 

облика насиља у школи, ефеката реализованих активности, као и ресурса школе на 

основу које је направио план рада за наредну школску годину. 

 

 

Подручје рада Циљ 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

Представљање 

Тима и 

плана рада за 

школску 

2022/2023. 

годину 

 

 

-успостављање 

комуникације са 

свим интересним групама 

у 

школи и обезбеђивење 

њихиове сарадње у 

реализацији плана 

 

- Формирање 

унутрашње заштитне 

мреже 

-састанак Тима 

- састанци са 

представницима 

интересних 

група у школи 

 

- сарадња са 

Ученичким 

парламентом и 

одељењским 

старешинама 

септембар 

октобар 

- чланови 

Тима 

- директор 

Информисање 

свих учесника у 

школи о 

Посебном 

протоколу 

поступања 

 

- информисање о 

начинима поступања у 

конкретним случајевима 

насиља, занемаривања и 

злостављања 

 

- подизање нивоа 

обавештености 

свих интерестних група у 

школи 

и у локалној заједници о 

насиљу, 

његовим облицима и 

присутности 

-састанци Тима 

са 

одељењским 

старешинама и 

Саветом 

родитеља 

 

 

-Часови 

одељењске 

заједнице 

 

 

 

Септембар 

 

Чланови 

Тима 

 

 

 

 

 

Одељењске 

старешине 

Чланови 

Савете 

родитеља 

 

 

Родитељи 
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Подручје рада Циљ 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

-Разговори 

родитеља са 

децом 

 

Стварање услова 

за додатно 

физичко 

обезбеђење 

школе 

Повећање безбедности 

ученика и наставника у 

школи 

-тражење 

одобрења и 

новчане помоћи 

за финансирање 

обезбеђења од 

родитеља преко 

Савета родитеља 

Октобар Директор 

Савет 

Родитеља 

Рад на добијању 

школског 

полицајца са 

пуним радним 

временом у 

нашој школи 

Повећање безбедности 

ученика и наставника у 

школи 

-обраћање 

надлежним 

органима 

Септембар Директор 

Превентивне 

активности 

- стварање безбедног и 

подстицајног окружења 

-радионице са 

ученицима 

 

-предавања 

 

 

 

 

-реализација 

пројекта „Будни 

и безбедни” 

 

-промоција 

талентованих 

ученика 

- укључивање 

ученика у 

секције 

 

-хуманитарне 

акције 

 

-укључивање у 

пројекте 

 

-посете и учешће 

у културним 

манифестацијам

а 

 

-посете 

образовним и 

научним 

институцијама 

Током 

школске 

године 

Наставнци 

грађанског 

васпитања, 

психологије 

и 

психолошко 

педагошка 

служба, 

полиција 

 

Чланови 

пројектног 

Тима 

 

 

Предметни 

наставници, 

руководиоц

и секција 

 

 

Наставници, 

стручни 

сарадници, 

Ђачки 

парламент,л

окална 

заједница, 

родитељи, 

невладине 

организациј

е 
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Подручје рада Циљ 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

 

- обрада тема у 

вези 

са насиљем у 

оквиру редовне 

наставе и часова 

одељењске 

заједнице 

 

 

-укључивање 

ученика у 

осмишљавање и 

организацију 

активности у 

школи и уређење 

школског 

простора 

 

 

- организација 

акција, трибина, 

спортских 

манифестација 

за 

ученике, 

родитеље 

и наставнике 

Предметни 

наставницио

дељењске 

старешине, 

Ђачки 

парламент 

 

Чланови 

Тима за 

заштиту, 

предметни 

наставници 

одељењске 

старешине 

 

Ђачки 

парламент, 

Тим за 

уређење 

школског 

простора 

 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

Ђачки 

парламент, 

Савет 

родитеља, 

Тим за 

заштиту 

 

Израда програма 

интервенције 

- помоћ учесницима у 

ситуацији насиља, 

занемаривања или 

злостављања 

- дефинисање улога и 

одговорности свих 

учесника у школи у 

оквиру 

Унутрашње мреже 

подршке 

-формирање спољашње 

мреже подршке по 

потреби 

- дефинисање процедуре 

у 

оквиру спољашње 

-прављење и 

реализација 

акционог плана 

- састанци Тима 

- заједничке 

акције 

- анализе 

- извештавање 

По потреби 

током 

школске 

године 

Тим за 

заштиту, 

релевантне 

институције 

и стручни 

сарадници 
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Подручје рада Циљ 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

заштитне мреже 

 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама 

-обезбеђивање спољашње 

мреже подршке за 

ученике и наставнике 

који имају проблем 

 

-обезбеђивање сарадника 

у организацији и 

реализацији 

превентивних програма 

 

-остварење 

контакта и 

договор о 

сарадњи 

Током 

школске 

године 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

Тим за 

заштиту 

Едукација 

чланова 

Тима и осталих 

учесника у 

установи 

 

Оснаживање за 

препознавање и 

деловање у ситуацијама 

насиља, 

занемаривања и 

злостављања 

Организација 

семинара и/или 

предавања 

 

Праћење 

литературе и 

рада у подручју 

насиља у 

школама 

Прво 

полугодиште 

 

 

Током 

школске 

године 

Директир, 

педагошко-

психолошка 

служба, 

реализатори 

семинара 

Вођење 

евиденције о 

активностима 

Тима и 

реализованим 

активностима 

 

 Прикупљање посатака, 

извештавање 

Прављење 

записника, 

белешки и 

извештаја 

Током 

школске 

године 

Тим за 

заштиту 

Праћење и 

евалуација рада 

Обезбеђивање 

реализације планираних 

активности 

 

 

 

Процена стања ради 

планирања даљих 

активности 

Координисање и 

надзор 

реализације 

конкретних 

активности 

 

Разговори и 

оцене стања 

безбедности и 

понашања 

конкретних 

ученика 

На крају 

полугодишта 

и школске 

године и по 

потреби 

Тим за 

заштиту 

 

 

 

 

Тим за 

заштиту, 

чланови 

мреже 

подршке 

Саветодавни рад - оснаживање и пружање 

подршке ученицима који 

трпе насиље, који врше 

насиље и који су 

посматрачи насиља и 

њиховим родитељима 

 

-Пружање подршке 

наставницима који раде 

са ученицима који имају 

проблем 

Индивидуални 

рад са 

ученицима, 

родитељима и 

наставницима 

Континуиран

отоком 

школске 

године 

Психолог 

Педагог 
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Подручје рада Циљ 
Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоци и 

сарадници 

 

 
 

ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Чланове Тима инклузивног образовања за нашу школу чине: 
 

1. Драгица Китановски, педагог 

2. Александра Стаменковић, психолог 

3. Нада Поповић, наставница српског језика и књижевности 

4. Виолета Влашки, наставник руског језика 

5. Бојана Алексић, наставница енглеског језика 

6. Новица Миловановић, наставник хемије 

7. Никола Гачић, помоћник директора и наставник верске наставе 

8. Марија Рековић, наставница филозофије и грађанског васпитања 

9. Анђелка Ђурђевић, наставник физичког васпитања 

10. Александра Милосављевић, наставник математике 

 

 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

Садржај активности Реализатори Време 

реализације 

Конституисање Стручног актива за 

индивидуално образовање (мали и 

велики тим) 

-доношење плана и програма рада 

-сарадња са основним школама 

ученика који се ове школске 

године уписују у први разред по 

ИОП-у 

    Чланови Тима Септембар 

Припрема анализе стања у школи 

са аспекта образовних, 

здравствених и социјалних потреба 

ученика 

Директор, чланови 

тима, предметни 

наставници 

Септембар 

Припремне активности наставника 

и 

стучних сарадника за рад са 

ученицима који су у ИОП.у 

Педагог, психолог, 

одељењски старешина 

и 

предметни наставници 

Септембар 
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Садржај активности Реализатори Време 

реализације 

Идентификовање ученика који већ 

нису укључени у ИОП, којима је 

потребна индивидуализација или 

било каква додатна подршка 

- наставак сарадње и подршка 

дефектолога из Средње занатске 

школе 

- доношење одлуке о изради ИОП-

а, на основу поднетих предлога 

Чланови тима, 

предметни наставници 

-анализа поднетих 

предлога 

-одређивање 

приоритета  

-подела задатака и 

предлагање тима за 

подршку  

-договор са 

родитељима 

Октобар 

Пружање додатне подршке 

наставницима-планирање и 

реализација стручног усавршавања 

наставника 

Пружање помоћи наставницима у 

изради педагошког профила 

ученика  

 

Психолог,педагог, 

родитељ,одељењски 

старешина 

Октобар 

Пружање помоћи родитељима и 

наставницима у реализацији 

индивидуализованих образовних 

планова 

Чланови Тима Новембар 

Анализа рада Тима за ИО и 

додношење закључака  у  вези  

активности  и  задатака Тима за 

следећи месец 

Директор, чланови 

Тима 

Новембар 

Информисање Ђачког парламента 

о раду Тима за ИО и предлог 

активности у циљу подршке ИО 

Директор, чланови 

Тима 

Октобар 

Припрема Извештаја о резултатим 

рада ученика у ИОП-у и израда 

Плана за друго полугодиште 

-извештавање Наст. већа и 

Педагошког колегијума о раду 

Стручног тима за ИО 

 

Директор, чланови 

Тима 

Новембар, март, 

јун 
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Садржај активности Реализатори Време 

реализације 

Праћење реализације инклузивне  

праксе у Школи 

Директор, чланови 

Тима 

Фебруар 

Сарадња са институацијама за 

пружањање помоћи деци у 

инклузивном образовању 

(MПНТР, МПИО... ) у циљу 

пружања 

подршке, примера добре праксе и 

лакшег превазилажења потешкоћа 

у раду 

Психолог,педагог, 

Одељењске старешине 

Током године 

      

Праћење, евалуација и корекција 

ИОП-а 

-aнализа рада Стручног тима и 

доношење закључака у вези 

активности и задатака Тима за 

наредни период 

 

 

Чланови Тима Април 

Анализа постигнућа ученика у 

инклузивном образовању 

-валуација рада тимова за подршку 

Директор, чланови 

Тима 

новембар-јун 

Израда  Извештаја  о  реализацији 

Плана инклузивног  образовања  у  

шк.  2022/23. Године 

Израда плана рада Тима за ИО -

начин рада -носиоци активности 

усаглашавање са Развојним планом 

Директор, чланови 

Тима 

- 

Јун 

 

ПРИПРЕМНИ РАД ЗА МАТУРУ 

 

Професори који предају четвртом разреду врше припрему ученика за полагање 

предмета на матурском испиту. С обзиром на чињеницу да је такав рад до сада дао 

завидне резултате, Школа ће наставити са таквом праксом. То је, истовремено, начин 

да се ученицима четвртог разреда помогне у припреми пријемних испита за 

факултете. 

Припремни рад се реализује у другом полугодишту у терминима који 

одговарају ученицима завршног разреда. 
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Рад је у потпуности прилагођен наведеним циљевима, али и захтевима 

ученика.   

За ученике млађих разреда, у складу са програмом увођења Државне матуре, 

редовна настава се организује и реализује тако да припрема ученике за успешно 

полагање овог испита. Према календару пилотирања Државне матуре у школи ће се 

реализовати проба државне матуре  од 31.маја до 2.јуна 2023. године. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

На основу Закона о средњој школи, Статута Школе и Годишњег плана рада 

школе, Наставничко веће ће и у текућој години разматрати сва питања везана за 

целокупан образовно-васпитни рад. Основу за израду Плана рада Наставничког већа 

представља анализа рада овог органа у претходним годинама, као и планирани 

задаци школе у наредном периоду. 

Ово веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова. Наставничко 

веће сачињавају сви наставници, стручни сарадници, помоћник директора и 

директор Школе. Седницама председава директор Школе, а у његовом одсуству 

помоћник директора. 

Веће води сталну бригу о организовању и унапређивању наставно-васпитног 

процеса, реализацији наставног плана и програма, разматра и усваја Годишњи план 

рада школе, прати његову реализацију, усваја Извештај о раду школе, утврђује и 

оцењује резултате рада наставника и сарадника, као и ученика и њихових заједница 

и утврђује мере за њихово побољшање, усаглашава одлуке осталих стручних органа 

и координира њихов рад. 
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Септембар 

 

Ред. 
Број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1. 
Разматрање Извештаја о раду Школе за 
школску 2021/2022. год 

директор, секретар Школе, стручна 
већа 

2. 
Разматрање Годишњег плана рада 
Школе за школску 2022/2023.  

директор, психолог, педагог, секретар 
Школе, стручна већа 

3. 
Анализа опремљености Школе 
наставним средствима и предлози 
набавке и израде нових 

стручна већа 

4. 
Утврђивање програма стручног 
усавршавања наставника 

директор Школе, педагог, психолог 

5. Анализа распореда часова  
аутор распореда,  
чланови већа 

6. 
Усвајање уџбеника по којима ће  се 
радити 

стручна већа 

7. 
Планирање садржаја, трајања и 
термина екскурзија 

директор, секретар Школе, стручна 
већа 

8. Упознавање са ШРП-ом Тим за ШРП 

 

Октобар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Утврђивање распореда допунске и 
додатне наставе и рада секција 

стручна већа 

2 Адаптација новопримљених ученика  
психолог, педагог, одељењске 
старешине 

3 Ангажовање ученика у раду секција руководиоци секција 

 

Новембар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 
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1 
Анализа успеха и понашања ученика на 
крају I класификације 

одељењске старешине, психолог, 
педагог  

2 
Изостанци и васпитно-дисциплинске 
мере 

одељењске старешине, чланови већа 

3 Анализа реализације наставних 
садржаја, секција и осталих 
ваннаставних активности 

одељењске старешине, наставници 

4 Анализа педагошке документације педагог, психолог 

 

Децембар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Утврђивање успеха ученика на крају I 
полугодишта 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

2 
Извештај о реализацији наставног 
програма (планирани и одржани 
часови, друга задужења) 

руководиоци стручних већа, психолог, 
наставници 

3 Васпитно дисциплинске мере 
одељењске старешине, психолог, 
педагог 

4 
Извештај о прегледу педагошке 
документације 

Педагошки колегијум, педагог, 
психолог 

5 
Организација припремне наставе за 
матуру 

руководиоци стручних већа 

6 
Усвајање матурских питања, тема и 
области 

руководиоци стручних већа 

7 Екскурзије задужени професорори 

8 Извештај Тима ШРП о досадашњој 
реализацији акционог плана 

Тим за ШРП 

 

Фебруар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци здужења и сарадници 
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1 Анализа реализације редовне, 
допунске и додатне наставе 

Педагошки колегијум 

2 Анализа успеха на првом полугодишту 
и мере за побољшање успеха и 
владања 

директор, педагог, психолог 

3 Анализа реализације програма 
васпитног рада Школе 

директор, одељењске старешине, 
педагог, психолог 

4 Припреме за такмичења задужени наставници 

 

 

Март 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 Анализа рада Педагошког колегијума директор 

2 Анализа рада стручних већа психолог, педагог 

 

Април 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 Анализа успеха и понашања ученика на 
крају III класификације 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

2 Васпитно-дисциплинске мере одељењске старешине 

3 Питања са седница одељењских већа одељењске старешине 

4 Програм прославе Дана Школе Педагошки колегијум 

5 Извештај Тима ШРП о досадашњој 
реализацији акционог плана 

Тим за ШРП 

 

Мај 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 
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1 Анализа оствареног програма стручног 
усавршавања наставника 

директор 

2 Анализа обављених екскурзија вође пута 

3 Утврђивање успеха и понашања 
ученика IV разреда 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

4 Организовање поправних и разредних 
испита за ученике IV разреда 

директор, испитне комисије 

5 Припреме за реализацију матурског 
испита 

Директор, секретар матурског испитног 
одбора 

6 Именовање комисија за матурски 
испит 

Директор, секретар матурског испитног 
одбора 

7 Анализа резултата постигнутих на 
такмичењима 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

 

Јун 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Утврђивање и анализа успеха и 
понашања ученика I, II и IIIразреда на 
крају последње класификације 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

2 Проглашење ученика генерације 
комисија састављена од свих 
одељењских старешина IV разреда 

3 Резултати матурског испита испитни одбор 

4 Припреме за извештај о раду Школе 
руководиоци стручних већа, 
руководиоци секција 

5 
Подела премета на наставнике и 
утврђивање кадровских потреба и 
вишкова 

директор, већа 

6 

Организационе припреме за почетак 
следеће школске године (израда 
Годишњег плана рада Школе за 
школску 2023/24. и израда Годишњег 
извештаја рада школе за школску 
2022/2023.) 

директор, већа, психолог, педагог, 
наставници, секретар... 
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7 Задужења за наредну школску годину директор 

8 Анализа обављеног уписа директор 

9 Предаја педагошке документације сви професори 

10 
Извештај Тима ШРП о досадашњој 
реализацији акционог плана 

Тим за ШРП 

 

НАПОМЕНА: Због великог броја планираних задатака и термина за 

остваривање тих задатака у јуну ће месечним  календаром бити планиране две или 

три седнице Наставничког већа. 

 

 

Август 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Организовање поправних, разредних и 
матурског испита у августовском 
испитном року 

Директор, испитне комисије, 
одељењске старешине 

2 
Утврђивање 40-часовне радне недеље 
и годишње норме часова 

већа, директор 

3 
Календар послова за наредну школску 
годину 

Директор  

4 
Израда распореда часова за школску 
2022/2023. годину 

аутор распореда,  
чланови већа 

5 
Доношење одлуке о коришћењу 
уџбеника и уџбеничке литературе 

руководиоци стручних већа, 
предметни професори 

6 
Реализација плана уписа и формирање 
одељења 

директор,  
чланови уписних комисија 

7 
Одређивање одељењског 
старешинства 

директор, већа 

8 
Усвајање распореда дежурства 
професора 

аутор распореда, директор 

9 Подела задужења директор, помоћник директора 

10 Педагошка документација директор, педагог, психолог 



    Седма београдска гимназија 

 

144 

11 
Припреме за почетак нове школске 
године 

директор, педагог, психолог 

12 
Успех ученика након разредних, 
поправних и матурских испита 

испитне комисије, одељењске 
старешине, директор 

13 
Извештај о самовредновању рада 
Школе 

Тим за самовредновање 

 

НАПОМЕНА: Због великог броја планираних задатака и термина за 

остваривање тих задатака у августу ће месечним календаром бити планиране две или 

три седнице Наставничког већа. 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 
Педагошки колегијум је педагошко-консултативни орган директора Школе. На 

својим састанцима разматра питања која су од значаја за стручнији, квалитетнији, 

креативнији и ефикаснији рад. 

Педагошки колегијум прати, анализира, еволуира васпитно-образовне активности, 

даје мишљења, предлоге и сугестије за њихово унапређивање, бави се педагошко-

кадровским питањима као и иновацијама у настави. 

Седнице сазива и њима руководи директор Школе.  

У текућој школској години одржаће се седам редовних седница, а ванредне по 

потреби. 

Педагошки колегијум чине: 

1. Мирослав Маркићевић, директор школе 

2. Наташа Траиловић Поповић, помоћник директора  

3. Никола Гачић, помоћник директора 

4. Нада Поповић, образовна област српског језика и књижевности 

5. Милица Гаровић, образовна област енглеског језика 

6. Бојана Николић, образовна област другог страног и латинског језика 

7. Катарина Петровић, образовна област друштвених наука и филозофије 

8. Дарко Кмезић, образовна област историје и географије 

9. Миленко Јездимировић, образовна област биологије, физике и хемије 

10. Биљана Ристић, образовна област математике и информатике 

11. Марија Јовановић, образовна област уметности 

12. Бојан Пејчић, образовна област физичко и здравствено васпитање 

13. Јелица Пајић, образовна област изборних програма 

14. Тијана Томић, представник стручног актива за развојно планирање 

15. Драгица Китановски, стручни актив за развој школског програма 

16. Александра Стаменковић, психолог школе 

17. Зорица Чубрановић, представник стручних сарадника – библиотекар 

Септембар 

Ред. Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 
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број 

1 Разматрање Извештаја о раду Школе директор, руководиоци стручних већа  

2 
Разматрање Годишњег плана рада 

Школе 
директор, руководиоци стручних већа  

3 
Утврђивање програма стручног 

усавршавања наставника 

директор, психолог, педагог, чланови 

Тима за праћење стручног 

усавршавања 

4 
Анализа опремљености Школе 

наставним средствима - израда плана 
стручна већа 

5 

Глобално и оперативно планирање 

рада наставника – примена стандарда 

образовних постигнућа и 

операционализација исхода  

директор, педагог, психолог 

6 
Сарадња са школама из земље и 

иностранства 
сви чланови колегијума 

7 
Анализа припремљености Школе за 

рад у 2022/2023. години 
сви чланови колегијума 

8 
Припреме за инспекцијски преглед 

школе 

директор, секретар, сви чланови 

колегијума 

9 

Корак напред ка Државној матури – 

подсећање на концепт, значење, 

процедуре 

Школска матурска комисија  

10 Формирање тимова  Руководиоци стручних већа 

11 Одређивање ментора приправницима 
Руководиоци стручних већа, педагог и 

психолози 

12 
Доношење индивидуалних образовних 

планова 

Тим за инклузивно образовање, 

одељењске старешине  

13 

Одређивање наставних тема за 

тематско планирање наставе (пројектну 

наставу) 

Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Тим за међупредметне 

компетенције и развој предузетништва 

 

Новембар 

Ред. 

број 
Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода 
Помоћници директора, педагог 

2 

Кориговање оперативних планова рада 

наставника на основу резултата 

иницијалног тестирања 

Помоћници директора, педагог и 

психолози 

3 
Социо-економска и педагошка 

структура ученика првог разреда 
психолог, педагог 

4 
Стручно усавршавање наставника и 

рад са приправницима 

директор, руководиоци стручних већа, 

педагог, психолог 

5 

Начин и критеријуми оправдавања 

изостанака од стране одељењских 

старешина 

педагог, психолог 
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6 
Педагошка документација на нивоу 

стручних већа 
директор, руководиоци стручних већа 

7 
Сарадња са основним и средњим 

школама 

Сви чланови колегијума, Тим за 

промоцију школе 

 

Децембар 

Ред. 

број 
Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Евалуација индивидуалних образовних 

планова  
Тим за инклузивно образовање 

2 
Формулисање предлога Плана уписа за 

школску 2023/2024. годину 
Помоћници директора 

3 

Организација интерног стручног 

усавршавања у области инклузивног 

образовања 

Тим за инклузивно образовање  

 

Фебруар  

Ред. 

број 
Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта и мере за побољшање 

директор, руководиоци стручних већа, 

педагог, психолог 

2 
Извештај о раду свих облика 

ваннаставног рада у Школи 
директор, педагог, психолог 

3 
Организација припремне наставе за 

полагање матуре и упис на факултете 
Стручна већа 

4 
Анализа обиласка часова редовне 

наставе 

директор, педагог, психолог, Тим за 

самовредновање рада школе, 

помоћници директора  

5 
Анализа усклађености критеријума 

оцењивања ученика у оквиру већа  
Стручна већа 

6 Припрема за пробу Државне матуре Школска матурска комисија  

7 
Упознавање са активностима Тима за 

самовредновање 
Тим за самовредновање 

   

Април  

Ред. 

Број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Анализа успеха и владања ученика на 

крају трећег класификационог периода  

Помоћници директора, педагошко-

психолошка служба  

2 
Припреме за реализацију матурског 

испита и план  
директор, руководиоци стручних већа 

3 Програм прославе Дана школе директор, руководиоци стручних већа 

4 

Промовисање примера добре праксе у 

области индивидуализације и 

диференцијације наставног процеса 

Руководиоци стручних већа, Тим за 

самовредновање рада школе 
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5 Припрема за пробу Државне матуре Школска матурска комисија  

 

 

  

Мај  

Ред. 

Број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 Припрема за пробу Државне матуре Школска матурска комисија  

2 
Организација и спровођење матурског 

и разредних испита ученика IV разреда 
Стручна већа 

3 Анализа рада свих стручних већа Стручна већа 

4 
Анализа стручног усавршавања 

наставника 
извештај руководилаца стручних већа 

5 
Анализа реализације ваннаставних 

активности  

Руководиоци стручних већа, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе  

 

Август 

Ред. 

број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Подела задужења за наредну школску 

годину 
директор, већа 

2 
Предлог распореда писмених задатака 

и вежби, уџбеника... 
директор, већа 

3 Планови рада наставника руководиоци стручних већа 

4 
Утврђивање 40-часовне радне недеље и 

годишње норме часова 
директор, већа 

5 
Календар послова за наредну школску 

годину 
директор, руководиоци стручних већа 

6 Распоред часова аутор распореда 

7 
Припрема за први наставни дан у новој 

школској години 
Директор 

9 
Извештај о реализацији Акционог 

плана ШРП 
Актив за ШРП 

10 

Извештај о самовредновању рада 

школе у текућој и планирање за 

следећу годину 

Тим за самовредновање 

11 
Припрема кабинета за почетак 

наставног процеса 
руководиоци стручних већа 

 

 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

 

Одељењска већа чине наставници који изводе васпитно-образовни рад у 

одговарајућем одељењу. Раде у седницама којима председава одељењски старешина. 

Одлуке доноси већином гласова и те одлуке су обавезне за све чланове.  
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Одељењско веће организује и координира рад одељења усклађује рад 

наставника у одељењу, утврђује успех ученика и одељења у целини, предлаже 

похвале, награде и васпитно-дисциплинске мере, идентификује ученике за додатни 

и допунски рад и разредне испите и обавља друге послове утврђене законом. 

 

У области васпитног рада одељењско веће планира васпитне задатке, 

координира рад наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћења 

реализације планираних васпитних задатака. Оно прати и анализира проблеме који 

се појављују код појединих ученика, али и њихове индивидуалне склоности и 

способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних активности и 

укључивања ученика у њих.   

 

 

 

 

Септембар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 Конституисање већа чланови већа 

2 Организовање родитељских састанака одељењске старешине 

3 
Усвајање распореда писмених 
задатака 

наставници 

 

Новембар 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Анализа успеха и понашања ученика на 
крају I класификационог периода 

одељењске старешине,  чланови 
већа 

2 
Изостанци и васпитно-дисциплинске 
мере 

одељењске старешине 
чланови већа 

3 
Анализа реализације наставних 
садржаја 

одељењске старешине, 
наставници 

4 
Планирање допунске и додатне 
наставе 

наставници, психолог, педагог 
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5 
Упознавање одељењских већа са 
ставовима и мишљењима одељењских 
заједница 

психолог, одељењске заједнице 

6 Анализа педагошке документације директор, психолог, педагог 

7 
Анализа социо-економског статуса 
ученика I разреда (резултати 
истраживања) - само за први разред 

психолог, педагог 

 

Јануар 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Анализа успеха и понашања ученика на 
крајуI полугодишта 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

2 
Анализа реализације наставних 
садржаја 

одељењске старешине, 
наставници 

3 
Организовање школског такмичења 
ученика 

одељењске старешине, 
наставници 

 

Април 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 

1 
Успех и понашање ученика на крају 
IIIкласификационог периода 

одељењске старешине, психолог, 
педагог 

2 
Изостанци и васпитно-дисциплинске 
мере 

одељењске старешине 
чланови већа 

3 
Анализа реализације наставних 
садржаја 

одељењске старешине, 
наставници 

4 Усклађивање критеријума оцењивања 
одељењске старешине, 
наставници 

5 Анализа педагошке документације директор, педагог, психолог 

Мај (за 4. разред) - јун (за 1, 2 и 3. разред) 

 

Ред. 
број 

Програмски садржаји Носиоци задужења и сарадници 



    Седма београдска гимназија 

 

150 

1 
Анализа успеха и понашања ученика на 
крају последње класификације 

одељењске старешине, психолог, 
педагог, директор 

2 
Анализа реализације наставних 
садржаја 

одељењске старешине, 
наставници 

3 
Извештај о реализацији допунске и 
додатне наставе и ваннаставним 
активностима ученика 

одељењске старешине, 
наставници 

4 
Организација и спровођење матурског 
и разредних испита за ученике IV 
разреда  

одељењске старешине, директор, 
испитне комисије 

5 
Одржавање припремне наставе за 
поправне испите 

наставници 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 

 

Одељењски старешина руководи одељењем и врши читав низ послова 

предвиђених Законом, општим актима Школе и овим Годишњим планом. Поделу 

одељењских старешинстава врши директор Школе, а утврђује Наставничко веће.  

Одељењске старешине оставарују планиране задатке на часовима 

одељењског старешине, који чине саставни део распореда часова. По потреби, ове 

часове је могуће организовати и чешће. Конретни планови рада одељењских 

старешина по годинама дати су у одељку о раду одељења као група. Остали послови 

одељењског старешине планирани су у другим деловима Годишњег плана рада 

школе. 

 

Одељењске старешине 

РАЗРЕД НАСТАВНИК 

I1 Данијела Љујић 

I2 Наташа Траиловић Поповић 

I3 Марија Рековић 

I4 Индира Халимић 

I5 Милица Кокотовић 

I6 Новица Миловановић 



    Седма београдска гимназија 

 

151 

I7 Никола Гачић 

II1 Биљана Ристић 

II2 Дарко Кмезић 

II3 Бојана Алексић 

II4 Тања Кнежевић 

II5 Светлана Тодоровић 

II6 Радмила Грујић 

II7 Радосава Лазовић 

III1 Нада Поповић 

III2 Милица Гаровић 

III3 Александра Милосављевић 

III4 Гордана Илић 

III5 Светлана Јеремић 

III6 Бранка Аздејковић 

III7 Мирјана Зечевић 

IV1 Драгана Бељански 

IV2 Анђелка Ђурђевић 

IV3 Марина Петровић 

IV4 Љубомир Јешић 

IV5 Ивана Данков 

IV6 Глорија Јанковић 

IV7 Дарко Петровић 

 

Васпитни задаци одељењског старешине 

 

Одељењски старешина је педагошки руководилац одељења, који програмира, 

планира и организује рад свог одељења, прати резултате рада ученика у настави и 

другим областима васпитно-образовних активности, непосредно сарађује са 

родитељима, помаже и подстиче рад одељења као групе. Одељењске старешине у 

оквиру свог плана непосредно сарађују са родитељима сваке недеље по распореду за 

дан Отворених врата. 
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План рада одељењског старешине 

 

Основни део рада одељењског старешине: 

 

Подручје рада Сарадници Време 

1. Рад са ученицима 

• Рад са одељењском заједницом 

упознавање ученика са организацијом рада 

школе (распоред часова, смене, кућни ред, 

календар рада) 

- септембар 

упознавање ученика са правилником и 

правима, обавезама и дужностима ученика 

- септембар 

формирање одељењске заједнице (избор 

председништва, претставника за Ученички 

парламент, доношење плана рада) 

- септембар 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна образовна подршка 

(индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3) 

одељењско 

веће, 

родитељи, 

педагог, 

психолог 

септембар 

 евиденција социјалног положаја ученика 

првог разреда  

педагошко-

психолошка 

служба 

септембар 

решавање актуелних проблема везаних за 

учење (проблеми у савлађивању одређених 

предмета, организација међусобне помоћи, 

анализа функционисања допунске наставе и 

сл.) 

предметни 

наставници, 

психолог, 

педагог 

током 

године 

разматрање одређених питања 

функционисања одељењске заједнице 

(социјална клима у разреду, међусобна 

сарадња и помоћ, дружење, слободне 

активности) 

психолог, 

директор 

током 

године 

решавање актуелних проблема у одељењу  директор, 

психолог, 

педагог 

током 

године 
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анализа успеха, понашања, предлагање и 

предузимање одговарајућих педагошких 

мера 

психолог, 

педагог, 

предметни 

наставници, 

директор 

класификац

иони 

периоди и 

током 

године 

похваљивање ученика и предузимање 

васпитно-дисциплинских мера 

предметни 

наставници 

током 

године 

правдање изостанака ученика - током 

године 

учешће у реализацији програма 

здравственог васпитања ученика 

(систематски преглед, предавања), 

каријеног вођења и саветовања, превенције 

дискриминације, насиља, занемаривања и 

злостављања 

школски 

лекар, 

педагошко-

психолошка 

служба, 

релевантни 

Тимови 

током 

године, 

према 

рспореду 

планирање и припрема за извођење 

екскурзије и анализа након реализације 

родитељи, 

туристичке 

агенције 

септембар, 

мај 

• Рад са појединим ученицима 

пријем и помоћ у адаптацији на школску 

средину 

психолог септембар 

прикупљање релевантних података о 

ученику 

психолог, 

педагог 

током 

године 

педагошки рад са ученицима који имају 

тешкоћа у учењу и понашању 

психолог, 

педагог, 

предметни 

наставници 

током 

године 

педагошки рад са ученицима који показују 

изразита интересовања и постижу значајан 

успех у одређеним областима 

предметни 

наставници, 

психолог 

током 

године 

2. Рад са родитељима 

• Индивидуални рад 

прикупљање података значајних за 

упознавање и праћење ученика 

психолог, 

педагог 

током 

године 

 

 



    Седма београдска гимназија 

 

154 

информисање родитеља о њиховим правима 

и обавезама у односу на школовање 

њиховог детета и школу 

директор, 

секретар 

током 

године 

упознавање са резултатима рада и 

понашања ученика (међусобно 

информисање наставника и родитеља 

психолог, 

педагог 

током 

године 

педагошка помоћ родитељима чија деца 

имају тешкоћа у учењу и понашању 

психолог, 

педагог 

током 

године 

укључивање родитеља у реализацију 

превентивних и едукативних програма 

(здравствена заштита, каријерно вођење, 

превенција ризичног понашања и заштита 

од насиља) 

психолог, 

педагог 

током 

године 

• Родитељски састанци 

редовни родитељски састанци (4 пута 

годишње) 

 септембар, 

новембар, 

април, јуни 

3. Сарадња са члановима одељењског већа 

остваривање увида у редовност наставе директор током 

године 

упознавање чланова одељењског и 

разредног већа са евентуалним тешкоћама 

ученика 

предметни 

наставници 

током 

године 

размена мишљења и усаглашавање ставова 

са наставницима у доношењу одлука и 

изрицању васпитно-дисциплинских мера 

предметни 

наставници 

током 

године 

старање о реализацији наставе и 

ваннаставних активности ученика 

предметни 

наставници  

током 

године 

позив предметним наставницима да 

присуствују родитељским састанцима или 

индивидуалном разговору са родитељима  

 

предметни 

наставници, 

психолог, 

директор 

током 

године 

4. Сарадња са директором, психологом и педагогом школе 

прикупљање (размена) података значајних 

за упознавање и праћење ученика 

директор, 

психолог, 

педагог 

током 

године 
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испитивање узрока и решавање ексцесних 

ситуација у одељењу 

директор, 

психолог, 

педагог 

током 

године 

организација додатног и допунског рада директор, 

психолог, 

педагог 

током 

године 

 

 

 

реализација планова подршке, планова 

заштите и реалзације превентивних и 

образовних активности 

директор, 

психолог, 

педагог 

током 

године 

 

 

5. Рад на педагошкој и разредној документацији 

вођење разредне и матичне књиге директор, 

секретар 

током 

године 

израда планова и програма рада одељењског 

старешине и одељењске заједнице 

психолог септембар 

попуњавање ученичких докумената (ђачке 

књижице, сведочанства, дипломе) 

секретар јануар, јуни 

извештавање о активностима одељењског 

већа, одељењске заједнице, постигнућима 

ученика и укључивању ученика у пројекте и 

акције уношењем извештаја у ес-дневник и 

на одељењским већима 

- током 

године 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Овај актив чине представници наставника, стручних сарадника, једниница 

локалне самоуправе и Савета родитеља. Чланове стручног Актива за развојно 

планирање именује орган управљања. Актив ће радити у складу са законским 

одредбама.  

Чланови су:  

• Мирослав Маркићевић, директор школе, 

• Наташа Триловић Поповић, помоћник директора 

• Драгица Китановски, педагог школе 

• Тијана Томић, психолог школе 

• Александра Стаменковић, психолог школе 

• Јелица Пајић, наставник српског језика и књижевности 

• Бојана Алексић, наставник енглеског језика 
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• Драгана Петровић, дипломирани правник, представник локалне заједнице  

• председник Школског одбора 

• представник Савета родитеља, 

• представник Ученичког парламента. 

 

 

У претходној школској години израђен је нови Школски развојни план за 

период од 2022. до 2026. године.  

Мисија и визија 

Седма београдска гимназија је општеобразовна средња школа која ученицима 

пружа квалитетно образовање у складу са захтевима савремене педагогије. 

Припрема ученика за наставак школовања на високим школама и факултетима у 

нашој школи усклађена је са разумевањем за различите ученичке потребе и 

подршком свестраном развоју ученичке личности. 

Запослени у Седмој београдској гимназији разумеју да сва специфична 

предметна знања треба да буду у функцији развоја кључних компетенција за 

целоживотно учење код ученика па у складу са тим и реализују наставни процес и 

креирају подстицајно окружење (различите ваннаставне садржаје, учешће у 

пројектима, унапређење материјално-техничких услова рада). 

Кључне вредности на којима се темељи живот наше школе су: развој емпатије 

и асертивности, толеранција према различитости (инклузија), одговоран однос 

према животној средини, одговоран однос према здрављу и усмеравање за даље 

образовање и одговорна професионална оријентација.   

 

Желимо школу која ће квалитетом свога рада, резултатима својих ученика и 

наставника, бити препозната, како у својој локалној средини, тако и шире у Београду 

као кућа квалитеног образовања, правих вредности, хармоничних међуљудских 

односа и савременог приступа настави и подучавању. 

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 исправно утемељен систем вредности по коме живе, уче и раде 

сви чланови школске заједнице. Школа која ће инсистирати на уочавању квалитета 

свих својих ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице и умети да их угради 

у свој свакодневни рад. 

Тежимо да наша школа буде препозната као место које образује и васпитава 

друштвено одговорне, критички оријентисане грађане, која учествује у решавању 

проблема својих ученика и локалне заједнице, која спремно прихвата нове образовне 

парадигме уз задржавање и најбољих тековина традиционалних педагошких 

приступа, која прати трендове у савременим технологијама. 

Успостављање баланса у систему који чине: кључне компетенције за 

целоживотно учење – предметни садржаји – адекватна методичка решења – подршка 

ученицима – лични раст и развој ученика и наставника и других запослених је циљ 

коме тежимо у времену које је пред нама. 

 

Активности Стручног актива у школској 2022/2023.години биће усмерене на 

праћење реализације Акционог плана школског развојног плана које је Актив 
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засновао на новом развојном плану како следи:
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АКЦИОНИ ПЛАН ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Област квалитета 2. Настава и учење 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Организовање 

стручних 

усавршавања 

наставника и 

стручних сарадника 

– упознавање са 

концептима 

стандарда, 

компетенција и 

исхода и њихова 

примена у настави 

 

Формирање Тима за 

праћење стручног 

усавршавања 

Директор школе, 

Педагошки 

колегијум 

Састанак 

Педагошког 

колегијума, 

израда решења о 

именову чланова 

тима 

Х          Записници са 

састанака; 

Решења о 

именовању 

чланова Тима  

 Сагледавање 

финансијских 

могућности и 

одређивање 

приоритетних области 

стручног усавршавања 

Педагошки 

колегијум, шеф 

рачуноводства, 

Тим за праћење 

стручног 

усавршавања 

Седница 

школског одбора, 

припрема 

Финансијског 

плана од стране 

Х          Обезбеђена 

довољна 

средства у 

Финансијском 

плану 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

шефа 

рачуноводства 

 

 Припремање Плана 

стручног усавршавања  

Тим за праћење 

стручног 

усавршавања 

Састанак тима, 

састанци 

стручних већа, 

самостални рад 

наставника  

          План стручног 

усавршавања, 

Записник са 

састанка 

школског одбора 

 Планирање интерног 

стручног усавршавања 

Руководиоци и 

чланови стручних 

већа за области 

предмета 

Састанак тима, 

састанци 

стручних већа, 

самостални рад 

наставника  

Х        Х Х План стручног 

усавршавања, 

Записник са 

састанка 

школског одбора 

 Одржавање састанака 

стручних већа и 

тимова на тему 

стандарда, 

компетенција и исхода 

и њихове примене у 

настави 

Педагошки 

колегијум, 

руководиоци 

стручних већа, 

наставници 

Састанци 

стручних већа и 

предметних 

актива  

Х Х         Записници са 

састанака 

тимова, 

материјали за 

рад на 

састаницима 

(презентација) 

 Одржавање огледних 

и угледних часова 

Предметни 

наставници 

Припрема и 

реализација 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Припрема за час, 

наставни 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

часова, након 

часова разговор и 

евалуација 

материјали, 

образац за 

праћење 

наставног часа, 

извештај о 

евалуацији 

 Израда Извештаја о 

стручном 

усавршавању и 

анализа ефеката 

Директор школе, 

педагог школе, 

психолог школе 

Тим за праћење 

стручног 

усавршавања 

Састаници 

тимова, 

самостални рад 

наставника  

   Х   Х  Х Х Извештај о 

стручном 

усавршавању, 

записници са 

састанака 

тимова, 

Школског 

одбора 

Припрема школе за 

опшу гимназијску 

(државну) матуру 

Упознавање 

наставника и осталих 

запослених са 

концептом Државне 

матуре 

Директор, 

Школска 

матурска 

комисија 

Састанци 

Наставничког и 

стручних већа  

Х          Записници са 

састанака, 

презентација 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Упознавање ученика 

са концептом Државне 

матуре 

Директор, 

наставници 

укључени у 

сарадњу са 

Ученичким 

парламентом, 

одељењске 

старешине 

Седница 

Ученичког 

паркламента, 

часови 

одељењске 

заједнице  

Х          Записници са 

састанака, 

презентација 

 Упознавање родитеља 

са концептом Државне 

матуре 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Седница Савета 

родитеља, 

родитељски 

састаници, фокус 

групе  

Х          Записници са 

састанака, 

презентација  

 Упознавање 

наставника са 

стандардима 

образовних 

постигнућа – чему они 

служе у процесу 

планирања наставе, 

проверама знања 

ученика, изради 

тестова, у државној 

Директор, 

стручни 

сарадници,  

Наставници 

укључени у 

пројекат Државна 

матура, спољни 

сарадници 

Седнице стручних 

већа и Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Х Х         Записници са 

састанака, 

презентација  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

матури, како се 

израђују задаци 

 Како користимо 

резултате тестова 

заснованих на 

стандардима за 

унапређење свог и 

рада школе 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

руководиоци 

стручних већа, 

наставници 

Седница 

Наставничког 

већа и/или 

стручних већа 

 Х Х        Записници са 

састанака, 

презентација  

 Израда тестова уз 

коришћење стандарда 

образовних 

постигнућа 

Руководиоци 

стручних већа, 

наставници по 

стручним већима 

Одабрани 

наставници, 

Школска 

матурска 

комисија 

Х Х Х        Тестови, 

извештаји о 

анализи 

резултата на 

тестирањима  

 Укључивање у 

активности на 

реализацији државне 

матуре 

Школска 

матурска 

комисија, 

наставници 

Према календару 

државне матуре  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници, 

обрасци 

прописани 

пројектом  

 Анализа постигнућа на 

пробним матурама и 

државној матури и 

планирање мера за 

Школска 

матурска 

комисија, Тим за 

обезбеђивање 

Састанци 

Школске 

матурске 

комисије, 

        Х Х Извештај о 

постигнућима на 

пробној 

државној 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

унапређење квалитета 

рада школе 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

Стручна већа за 

области 

предмета, 

наставници  

Наставничког 

већа, стручних 

већа 

матури, 

записници са 

састанака 

Школске 

матурске 

комисије, 

Наставничког 

већа, стручних 

већа 

Реализација дела 

наставе и учења у 

школи кроз 

пројектну наставу 

Одређивање 

наставних тема за 

тематско планирање 

наставе (пројектну 

наставу) 

Педагошки 

колегијум 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Састанак органа / 

тима 

Х          ЗаписнициОр са 

састанака 

Педагошког 

колегијума и 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 Организовање 

стручног усавршавања 

(интерно и/или 

екстерно) за пројектно 

оријентисану наставу 

Директор школе, 

Тим за праћење 

стручног 

усавршавања, 

Стручно 

предавање, 

представљање 

стручних радова, 

Х Х Х        Материјал са 

интерног / 

екстерног 

усавршавања, 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

шеф 

рачуноводства 

састанак тимова, 

семинар 

евалуациони 

упитници 

 Реализација 

тематских, 

интердисциплинарних, 

огледних и угледних 

часова 

Предметни 

наставници 

Огледни и 

угледни часови 

  Х   Х  Х   Презентације, 

други наставни 

материјали, 

образац за 

вредновање 

наставних 

часова, 

евалуациони 

упитници 

 Набавка потребних 

наставних средстава и 

опреме за реализацију 

тематске наставе 

Предметни 

наставници, 

Директор школе 

Набавке на које 

се односи и / или 

не односи Закон 

о јавним 

набавкама 

 Х   Х  Х    Документације 

набавки, 

планови 

коришћења 

наставних 

средстава 

 Анализа ефеката и 

планирање 

унапређења тематски 

планиране наставе 

Педагог и 

психолог школе, 

председници 

стручних већа и 

Тим за 

Састанак Тима за 

самовредновање, 

Састанци 

стручних већа, 

Састанак Тима за 

   Х   Х   Х Записници са 

састанака, 

Извештаји о 

самовредновању 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

самовредновање, 

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Индивидуализација 

наставе према 

потребама ученика 

различитих 

способности и 

постигнућа 

Идентификација 

ученика којима је 

потребна додатна 

образовна подршка 

(индивидуализација, 

ИОП-1, 2, 3) 

Педагог, психолог 

школе 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

наставници 

Састанци Тима за 

инклузивно 

образовање, 

индивидуални 

рад чланова Тима  

Х Х         Извештаји Тима 

за инклузивно 

образовање, 

ИОП-и ученика 

 Израда психолошких 

профила и планова 

рада за ученике 

којима је потребна 

додатна образовна 

подршка 

Педагог, психолог 

школе 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Састанци Тима за 

инклузивно 

образовање, 

индивидуални 

рад чланова Тима  

Х Х         Педагошки 

профили, 

Записници Тима 

за инклузивно 

образовање 

 Евалуација резултата 

ИОП-а 

Педагог, психолог 

школе 

Тим за 

инклузивно 

Састанци Тима за 

инклузивно 

образовање, 

индивидуални 

          Евалуације ИОП-

а, Записници 

Тима за 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

образовање, 

Педагошки 

колегијум 

рад чланова 

Тима, састанак 

Педагошког 

колегијума 

инклузивно 

образовање 

 Организација интерног 

и стручног 

усавршавања у 

области инклузивног 

образовања 

Директор школе, 

Педагошки 

колегијум, Тим за 

праћење 

стручног 

усавршавања 

Стручно 

предавање, 

огледни / 

угледни час, 

састанак са 

додатном 

дефектолошком 

подршком   

Х Х Х        Записници са 

састанка 

Педагошког 

колегијума и 

Тима за праћење 

стручног 

усавршавања, 

презентација 

предавања 

 Диференцирано 

планирање наставе у 

складу са различитим 

потребама ученика 

Педагог, психолог 

школе 

Предметни 

наставници 

Индивидуални 

рад предметних 

наставника, 

састанак са 

додатном 

дефектолошком 

подршком  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Планови 

активности, 

Записници Тима 

за инклузивно 

образовање  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Континуирано 

праћење и 

вредновање 

наставног процеса 

 

Остваривање 

педагошко-

инструктивног увида у 

рад наставника  

Директор, 

помоћници 

директора, 

педагог, психолог 

школе, Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Посете часовима, 

разговори са 

наставницима 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Писане 

припреме, 

наставни 

материјали, 

образац за 

вредновање 

наставног часа, 

извештаји 

 Међусобно 

посећивање часова у 

циљу размене 

искустава 

Предметни 

наставници 

Посете часовима, 

разговори са 

наставницима 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Писане 

припреме, 

наставни 

материјали, 

образац за 

вредновање 

наставног часа, 

извештаји 

 Анализа одржаних 

угледних и огледних 

часова на седницама 

стручних и 

Наставничког већа – 

Руководиоци 

стручних већа, 

предметни 

наставници 

Састаници 

Педагошког 

колегијума, 

стручних већа, 

индивидуални 

рад чланова Тима  

  Х  Х  Х   Х Образац за 

вредновање 

наставног часа, 

извештаји 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

афирмација примера 

добре праксе 

 Сарадња ментора и 

приправника 

Предметни 

наставници 

Посете часовима, 

саветодавни рад, 

индивидуални 

рад ментора и 

приправника 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји 

ментора и 

приправника  

 Самовредновање 

кључне области 

Настава и учење 

Тим за 

самовредновање 

Састанци Тима, 

индивидуални 

рад чланова Тима  

       Х Х  Записници са 

састанака Тима, 

Извештај о 

самовредновању 
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Област квалитета 3. Образовна постигнућа ученика 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Примена 

диференциране и 

индивидуализоване 

наставе 

Прилагођавање 

захтева у оцењивању 

према ученицима 

различитих потреба и 

интересовања 

Педагог, Тим за 

инклузивно 

образовање,  

Стручна већа за 

области 

предмета 

Састанци Тима 

за инклузивно 

образовање и 

стручних већа  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

састанака 

 Израда 

индивидуализованих 

материјала за учење 

ученика различитих 

способности и 

интересовања 

Предметни 

наставници, Тим 

за инклузивно 

образовање, 

додатна 

дефектолошка 

подршка 

Састанци Тима 

за инклузивно 

образовање, 

саветодавни рад 

додатне 

дефектолошке 

подршке, 

индивуални рад 

наставника  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Материјали за 

учење; 

записници тима 

за инклузивно 

образовање 

 Интерно 

промовисање 

резултата добре 

праксе у области 

Примена 

Директор школе, 

психолог, 

педагог школе, 

Састаници 

Наставничког 

већа, 

Педагошког 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници, 

објаве на 

огласној табли и 



    Седма београдска гимназија 

 

170 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

диференциране и 

индивидуализоване 

наставе  

руководиоци 

стручних већа  

колегијума и 

стручних већа 

на интернет 

страни школе 

 Самоевалуација рада 

наставника у циљу 

побољшања 

постигнућа ученика 

Директор школе, 

психолог, 

педагог школе, 

предметни 

наставници 

Индвидуални 

рад наставника, 

састанци 

стручних већа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Оперативни 

планови рада 

наставника, 

записници са 

састанака 

стручних органа 

Уједначавање 

критеријма 

оцењивања на 

нивоу стручних 

већа 

Израда иницијалних 

тестова и анализа 

резултата 

Предметни 

наставници, 

професори 

информатике 

Састанци 

стручних већа и 

предметних 

актива, 

индивидуални 

рад наставника  

Х          Записници, 

иницијални 

тестови, 

извештаји о 

анализи 

резултата 

 Заједничка израда 

писмених задатака из 

математике и страних 

језика и анализа 

резултата 

Руководиоци 

стручних већа и 

предметни 

наставници 

Састанци 

предметних 

актива, 

индивидуални 

рад наставника  

 Х   Х      Састанци 

стручних већа и 

предметних 

актива, 

индивидуални 

рад наставника  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Заједничка припрема 

испитних питања за 

разредне, поправне и 

ванредне испите на 

нивоу стручних већа 

Руководиоци 

стручних већа и 

предметни 

наставници 

Састанци 

стручних већа 

Х          Записници са 

седница 

Стручних већа, 

исппитна питања 

 Међусобне посете 

часовима испитивања 

ученика, размена 

искустава и израда 

кратких извештаја 

Предметни 

наставници 

Посете часовима Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обрасци за 

посматрање и 

вредновање 

наставних 

часова, 

извештаји 

 Спровођење пробних 

матурских испита  

Директор школе, 

Школска 

матурска 

комисија, 

предметни 

наставници 

Састанци 

школске 

матурске 

комисије  

      Х Х Х Х Документација у 

складу са 

захтевима 

Министарства 

просвете и 

Државне матуре 

Организација 

допунске и додатне 

наставе и анализа 

Подела задужења 

наставницима за 

додатну и допунску 

наставу 

Директор школе 

и помоћници 

директора 

Индивидуални 

рад директора и 

помоћника 

директор а 

Х          Решења о 

структури 40-

часовне радне 

недеље; решења 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ефеката ових 

облика рада 

за чланове 

тимова  

 Организација додатне 

и допунске наставе у 

распореду часова – 

обезбеживање услова 

за реализацију у 

школи 

Директор школе 

и помоћници 

директора, 

особа задужена 

за израду 

распореда 

часова 

Индивидуални 

рад директора и 

помоћника 

директора и 

наставника који 

израђује 

распоред часова 

Х          Распоред часова 

 Коришћење 

дигиталних ресурса за 

потребе организације 

додатне и допунске 

наставе  

Руководиоци 

стручних већа, 

наставници, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

Индивидуални 

рад наставника, 

седнице 

Стручних већа и 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Материјали на 

Гугл учионици, 

записници 

стручних већа и 

Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

 Вредновање ефеката 

допунске и додатне 

наставе 

Педагошки 

колегијум, Тим 

за обезбеђивање 

Састанак 

Педагошког 

колегијума и 

Тима за 

обезбеђивање 

  Х  Х  Х   Х Записници 

Педагошког 

колегијума и 

Тима за 

обезбеђивање 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

квалитета и 

развој установе  

квалитета и 

развој установе 

квалитета и 

развој установе 

Коришћење 

резултата 

различитих 

истраживања и 

тестирања за 

иницирање 

промена у настави 

Кориговање планова 

рада наставника на 

основу налаза 

иницијалног 

тестирања 

Педагошки 

колегијум, 

наставници, 

педагошко-

психолошка 

служба 

Састанак 

Педагошког 

колегијума, 

индивидуални 

рад наставника и 

стручних 

сарадника 

Х          Оператвни 

планови рада 

наставника, 

резултати 

иницијалних 

тестирања 

 Планирање промена 

у настави на основу 

резултата 

самовредновања и 

акционих 

истраживања 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

наставници 

Састанци 

Тимова, 

индивидуални 

рад наставника 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Самовредновање 

рада наставника 

и оперативним 

плановима  

 Анализа образовних 

постигнућа ученика 

на основу уведених 

промена у наставу 

Педагошко-

психолошка 

служба, Тим за 

самовредновање 

рада школе, Тим 

за обезбеђивање 

Састаници 

тимова, седница 

Наставничког 

већа, 

индивуални рад 

наставника и 

  Х  Х  Х   Х Записници 

тимова, актива и 

већа, извештаји, 

анализе 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

квалитета и 

развој установе 

стручних 

сарадника 

Укључивање већег 

броја ученика у 

ваннаставне 

активности 

Информисање 

ученика и родитеља о 

понуди ваннаствних 

активности (додатна, 

допунска, припремна 

настава, секције) 

Директор школе, 

администратор 

интернет сајта 

школе, 

предметни 

наставници 

Израда 

обавештења 

Х Х         Обавештење 

 Усклађивање 

распореда часова 

ваннаставних 

активности са 

распоредом редовне 

наставе 

Наставник 

задужен за 

израду 

распореда 

часова, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставници 

Израда 

распореда 

часова 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Распоред часова 

 Обавештавање 

родитеља ученика са 

слабијим 

постигнућима о 

Одељењски 

старешина, 

директор школе, 

Састанци са 

родитељима  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Кратки 

извештаји, 

белешке са 

састанака  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

изостајању ученика са 

допунске наставе 

педагог и 

психолог школе 

 Рад на промоцији 

активности 

Регионалног центра 

за таленте, 

Истраживачке 

станице Петница и 

других институација 

Педагог, 

психолог школе, 

задужени 

наставници, 

педагошки 

колегијум 

Обавештавање 

ученика и 

родитеља 

Х Х         Обавештења, 

објаве на 

интернет страни 

и фејсбук групи 

школе 

 Евалуација учешћа 

ученика у 

ваннаствним 

активностима  

Директор школе, 

педагошки 

колегијум 

Састаници 

Педагошког 

колегијума, 

индивидуални 

рад наставника 

   Х      Х Извештаји, 

анализе, 

записници 

Рад на смањењу 

изостајања ученика 

са наставе 

Увођење система 

правдања изостанака 

са наставе 

доношењем 

оправдања посебно 

задуженим 

наставницима  

Директор школе, 

наставници 

Примање 

оправдања у 

посебним 

терминима 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Анекс деловодне 

књиге 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Похваљивање и 

награђивање ученика 

и одељења са 

најмањим бројем 

изостанака 

Наставничко 

веће 

Седница 

Наставничког 

већа 

   Х     Х  Записници са 

седницама 

Наставничког 

већа 

 Обавештавање 

центара за социјални 

рад и градских 

општина о ученицима 

који нередовно 

похађају наставу 

Директор, 

педагог и 

психолог школе 

Индивидуални 

рад директора, 

педагога и 

психолога 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Писана 

обавештења 

 Организација 

индивидуалних и 

групних састанака са 

родитељима у циљу 

подизања свести о 

значају редовног 

похађање наставе 

кроз родитељске 

састанке и 

индивидуалне 

разговоре 

Одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог школе 

и директор 

школе 

Састанци Х Х Х Х Х Х Х Х   Извештаји / 

белешке са 

састанака 
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Област квалитета 5. Етос 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Промовисање 

културе 

инклузивности у 

школи  

Обавештавање 

ученика и родитеља о 

начинима 

остваривања њихових 

права и обавеза у 

Школи 

Одељењске 

старешине, 

педагог и 

психолог школе 

Седнице 

Ученичког 

парламента и 

Савета родитеља, 

часови 

одељењске 

заједнице и 

родитељски 

састанци 

Х          Записници са 

сеница 

Ученичког 

парламента, 

Савета 

родитеља, 

родитељских 

састанака; 

белешке у Ес-

Дневнику 

 Израда постера и 

плаката посвећених 

људским правима и 

култури 

инклузивности 

Чланови тимова 

за инклузивно 

образовање и 

уређење школе, 

наставници 

грађанског 

васпитања и 

изборних 

програма  

Часови 

грађанског 

васпитања и 

изборних 

програма 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Постери, 

плакати 



    Седма београдска гимназија 

 

178 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Организација 

различитих догађаја 

(пројектни дани, 

Школска слава, 

значајни датуми, итд.) 

– укључити ученике 

различитих 

способности, 

постигнућа, ученике 

који се школују по 

ИОП-у 

Наставници, 

чланови тимова, 

одељењске 

старешине 

Часови редовне 

наставе и 

ваннаставних 

активности  

Х     Х Х  Х  Продукти 

ученичких 

пројеката, 

радови ученика 

Рад на неговању 

међуљудских 

односа запослених 

у Школи 

Формирање стручних 

органа и тимова у 

складу са 

интересовањима и 

компетенцијама 

запослених  

Директор 

школе, 

помоћници 

директора, 

Педагошки 

колегијум 

Израда решења Х          Решења о 

структури 40-

часовне радне 

недеље, 

решења за 

чланове тимова 

 Додељивање задатака 

и потребних ресурса, 

праћење рада тимова, 

извештавање и 

Директор, 

Педагошки 

колегијум, 

педагошко-

Координациони 

састанци, 

индивидуални 

рад директора и 

чланова 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји, 

записници 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

вредновање рада 

тимова 

психолошка 

служба 

Педагошког 

колегијума 

 Организација 

активности 

хоризонталног учења 

између наставника 

истих, сродних и 

различитих предмета 

(менторска подршка, 

пројектна настава, 

организација 

различитих догађаја, 

самовредновање и 

сл.). 

Директор, 

Педагошки 

колгијум, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Координациони 

састанци, 

индивидуални 

рад директора и 

чланова 

Педагошког 

колегијума, Тима 

за обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји, 

записници 

 Организовање 

заједничких дружења, 

излета,... 

Директор 

школе, 

синдикати 

Организационе 

активности 

Х   Х      Х Фотографије, 

објаве на 

друштвеним 

мрежама 

Оснаживање 

комуникационих 

компетенција 

наставника, 

Организовање 

екстерног 

усавршавања 

запослених у области 

Директор 

школе, педагог 

школе, психолог 

Семинар у школи Х         Х Уверења о 

похађаном 

програму 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ученика и свих 

запослених 

комуникационих 

вештина 

школе, екстерни 

едукатори 

стручног 

усавршавања 

 Организовање 

вршњачке едукације о 

асертивном 

понашању 

Педагог, 

психолог школе 

у сарадњи са 

НВО, 

студентима 

волонтерима 

Радионице        Х Х   Извештај, објаве 

на интернет 

страни школе и 

друштвеним 

мрежама, 

евалуације 

учесника  

 Радионице за ученике 

посвећене хуманим 

вредностима и 

здравим стиловима 

живота 

Педагог, 

психолог школе 

у сарадњи са 

НВО, 

студентима 

волонтерима 

Радионице   Х Х         Извештај, објаве 

на интернет 

страни школе и 

друштвеним 

мрежама, 

евалуације 

учесника  

Укључивање 

родитеља у све 

сегменте живота и 

рада школе 

Ангажовање 

родитеља у 

реализацији 

ваннаставних 

Директор 

школе, педагог, 

психолог школе, 

одељењске 

старешине 

Радионице, 

трибине, 

предавања 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји, 

презентације, 

евалуациони 

упитници 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

активности и 

школских акција 

 Ангажовање 

родитеља у 

презентацијама 

занимања 

Тим за 

каријерно 

саветовање, 

одељењске 

старешине 

Радионице, 

трибине, 

предавања 

     Х Х Х   Извештаји, 

презентације, 

евалуациони 

упитници 

 Делегирање 

задужења члановима 

Савета родитеља у 

реализацији 

конкретних 

активности 

Директор 

школе, чланови 

Савета 

родитеља 

Радионице, 

трибине, 

предавања, 

састанци са 

трећим лицима, 

консултације 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји  

Укључивање 

партнера из 

локалне заједнице 

Планирање 

активности сарадње 

са партерима у 

локалној заједници 

Директор, 

педагог, 

психолог школе, 

чланови тима за 

каријерно 

вођење 

Састанци са 

представницима 

локалне 

заједнице 

        Х Х Планови 

сарадње са 

локалном 

заједницом, 

Извештаји о 

реализацији 

планираних 

активности 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Продубљивање 

сарадње са 

основним школама 

из окружења 

Планирање 

активности сарадње 

са основним школама 

и формирање Тима за 

промоцију школе 

Директор 

школе, педагог, 

психолог школе, 

Тим за 

промоцију 

школе 

Састанак Тима за 

промоцију 

  Х        План сарадње 

 Организација 

промотивних 

активности у 

основним школама 

Тим за 

промоцију 

школе 

Друго 

полугодиште 

     Х Х Х   Промотивни 

материјал, 

објаве на 

интернет страни 

школе и на 

друштвеним 

мрежама 

 Организација дана 

отворених врата 

Директор 

школе, педагог, 

психолог школе, 

Тим за 

промоцију 

школе 

Састаници Тима 

за промоцију, 

Дан отворених 

врата 

      Х Х   Извештај о 

реализацији, 

промотивни 

материјал, 

објаве на 

интернет страни 

пколе и на 

друштвеним 

мрежама  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Укључивање у 

међународне 

наставничке 

мреже (Етвининг, 

Еразмус 

мобилности 

наставника) 

Презентовање 

могућности 

укључивања у 

међународне 

наставничке мреже 

Психолог школе, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

Седнице 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума 

Х          Записници, 

презентација  

 Укључивање 

наставника у Етвининг 

и друге Еразмус 

пројекте 

Психолог школе, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

Индивидуални 

рад наставника; 

саветодавни рад 

чланова Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Х Х         Записници, 

извештаји  

 Пружање подршке 

наставницима 

укљученим у Етвининг 

и друге Еразмус 

пројекте 

Психолог школе, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе  

Индивидуални 

рад наставника; 

саветодавни рад 

чланова Тима за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

 Х Х Х Х Х Х    Извештаји о 

реализацији 

Етвининг 

пројеката 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Промовисање 

достигнућа ученика и 

наставника у Етвининг 

и другим Еразмус 

пројектима  

Директор 

школе, Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе, 

Тим за 

промоцију 

школе  

Седнице 

Наставничког 

већа и 

Педагошког 

колегијума 

        Х Х Извештаји, 

записници са 

седница, објаве 

на интернет 

страни школе  
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Остале области квалитета 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Укључити 

представнике 

заинтересованих 

страна у 

доношење 

Школског 

програма и 

Школског 

развојног плана 

Избор представника 

заинтересованих 

страна у Стручни 

актив за школско 

развојно планирање 

и Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Директор школе,  

Педагошки 

колегијум, Тим за 

обезбеђивањање 

квалитета и 

развој установе 

Састанак   Х          Записници са 

састанака 

 Представљање 

кључних школских 

докумената на 

седницама Савета 

родитеља, 

Ученичког 

парламента, 

Наставничког и 

стручних већа 

Директор, 

помочници 

директора, 

педагог  

Састанак   Х          Записници са 

састанака 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Представљање 

кључних школских 

докумената на 

родитељским 

састанцима 

Одељењске 

старешине  

Састанак   Х          Записници са 

састанака 

 Организација фокус 

група са 

представницима 

заинтересованих 

страна 

Психолози, 

чланови Тима за 

обезбеживање 

квалитета и 

развој установе  

Састанак   Х       Х Х  Записници са 

састанака 

У процесима 

доношења 

кључних 

школских 

докумената, 

глобалног и 

оперативног 

планирања 

користити 

аналитичко-

Представљање 

резултата 

спроведених 

истраживања и 

формулисање 

препорука 

 

Педагошко-

психолошка 

служба, Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

остали тимови,  

Педагошки 

колегијум, 

наставници 

Састанци 

стручних 

органа, већа, 

тимова 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји о 

спроведеним 

истраживањима, 

записници са 

састанака 



    Седма београдска гимназија 

 

187 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

истраживачким 

податке 

 

 Укључивање 

препорука 

истраживања у 

глобалне и 

оперативне планове 

рада наставника 

Руководиоци 

стручних већа, 

психолошко-

педагошка 

служба, 

наставници 

Састанци 

стручних већа, 

консултације  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Извештаји, 

записници  

Извештавање  Извештавање о 

активностима 

актива, већа, 

тимова и других 

тела на месечном 

или тромесечном 

нивоу 

Помоћници 

директора,  

Руководиоци 

стручних већа, 

актива, тимова 

Састанци 

актива, већа, 

тимова, 

индивидуални 

рад 

наставника  

  Х  Х  Х   Х Извештаји 

актива, већа, 

тимова  

Самовредновање 

рада и 

кориговање 

Саопштавање 

извештаја о 

Директор школе, 

помоћници 

директора, 

Појединачни 

састанци 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обрасци за 

посматрање 

наставних 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

планова у складу 

са налазима 

самовредновања 

 

посетама часовима 

наставника 

Педагошко-

психолошка 

служба, Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

наставници  

часова, писане 

припреме, 

извештаји са 

састанака 

 Укључивање налаза 

извештаја у планове 

и припреме 

наставника 

Наставници Индивидуални 

рад 

наставника  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Оперативни 

планови и 

дневне 

припреме за рад 

наставника  

 Надзор над 

спровођењем 

налаза 

(само)вредновања 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Посете часова Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обрасци за 

посматрање 

наставних 

часова, писане 

припреме, 

извештаји са 

састанака 

1. Унапредити 

систем подршке 

Индентификовање 

ученике којима је 

Одељењске 

старешине, 

Индивидуални 

рад 

Х Х         Белешке 

наставника и 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ученицима са 

вишим 

образовним 

постигнућима 

потребна додатна 

образовна подршка: 

индивидуализација, 

ИОП-1, ИОП- 2 и 

ИОП-3 

наставници, Тим 

за инклузивно 

образовање, 

педагошко-

психолошка 

служба 

наставника, 

саветодавни 

рад педагога и 

психолога, 

састанци Тима 

за инклузивно 

образовање 

стручних 

сарадника, 

записници са 

састанка Тима за 

инклузивно 

образовање  

Мере подршке 

ученицима 

планирати у 

сарадњи са 

одељењским 

већима, 

одељењским 

старешинама, 

родитељима и 

надлежним  

институцијама 

 

Анкетирање 

ученика ради 

утврђивања 

њихових 

интересовања за 

рад у секцијама, 

додатној настави и 

сл.  

Одељењске 

старешине, 

наставници, 

педагошко-

психолошка 

служба  

Индивидуални 

рад 

одељењских 

старешина, 

наставника и 

стручних 

сарадника  

Х          Извештаји о 

спроведеним 

анкетирањима  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Укључивање 

ученика у рад 

секција, тимова, 

Ученичког 

парламента и 

пројекте (нпр. 

Етвининг, 

мобилност и сл.) 

Наставници Часови 

редовне 

наставе и 

осталих 

облика 

образовно-

васпитног рада  

Х Х         Извештаји, 

записници са 

састанака 

 Упознавање 

Ученичког 

парламента о 

надлежностима и 

могућностима 

учешћа у животу 

школе 

Координатор 

рада Ученичког 

парламента, 

педагог и 

психолог школе 

Састанак 

Ученичког 

парламента 

Х          Записник са 

састана 

Ученичког 

парламента 

Планирати рад 

тимова у циљу 

подршке 

ученицима 

Упућивање 

иницијатива 

Ученичког 

парламента свим 

органима школе 

Чланови 

Ученичког 

парламента, 

координатор 

Састанци 

Ученичког 

парламента 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници о 

раду Ученичког 

парламента 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

рада Ученичког 

парламента 

 Упознавање 

Ученичког 

парламента са 

извештајима, 

плановима, 

правилницима,... 

Директор школе, 

председник 

Школског одбора 

Састанци 

Ученичког 

парламента 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници о 

раду Ученичког 

парламента 

 Организовати 

припремну наставу 

за упис на факултете 

и високе школе 

Предметни 

наставници 

Часови 

припремне 

наставе 

     Х Х Х Х  Извештаји 

наставника  

 Израда извештаја о 

упису матураната на 

факултете и високе 

школе 

Одељењске 

старешине, 

задужени 

наставник 

информатике 

Анкетирање 

ученика о 

резултатима 

уписа на 

факултете 

         Х Извештаји 

одељењских 

старешина 

Укључивање 

запослених, 

Припремне 

активности за 

Директор школе, 

координатор 

Реализовано! Х          Материјали 

потребни за 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ученика и 

родитеља у 

доношење 

Школског 

развојног плана 

доношење 

Школског развојног 

плана  

Стручног актива 

за школско 

развојно 

планирање, 

педагог, 

психолог школе 

израду 

Школског 

развојног плана 

 Упознавање 

запослених са 

изменама и 

допунама закона и 

подзаконских аката 

у образовању 

Директор школе, 

секретар школе 

Састанци Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

сатанака  

 Усаглашавање 

школских 

правилника са 

изменама и 

допунама закона 

Директор школе, 

секретар школе, 

Комисија за 

општа правна 

акта 

Састанци 

Комисије за 

општа правна 

актва, 

индивидуални 

рад чланова 

Комисије, 

седнице 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

сатанака  
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Школсог 

одбора 

Укључивање 

запослених у 

стручне тимове у 

складу са 

њиховим 

компетенцијама 

и 

интересовањима 

Укључивање 

запослених, ученика 

и родитеља у 

стручне тимове 

Директор школе, 

педагог, 

психолог, 

Педагошки 

колегијум 

Израда 

решења за 

чланове 

тимова  

Х          Израђена 

решења за 

чланове тимова 

Истицање 

примера добре 

праксе на 

огласним 

таблама, 

интернет сајту 

школе и 

друштвеним 

мрежама 

Истицање примера 

добре праксе на 

огласним таблама 

школе са анализом 

и приказима на 

седницама стручних 

органа  

Директор школе, 

психолог, 

педагог, 

руководиоци 

Стручнх већа 

Седнице 

Наставничког 

већа, 

Педагошког 

колегијума и 

стручних већа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

састанака 
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Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Похваљивање и 

награђивање 

запослених у складу 

са финансијским 

могућностима 

школе 

Директор школе, 

Школски одбор 

Седнице 

Наставничког 

већа, 

Школског 

одбора, 

доношење 

решења о 

награђивању 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

састанака, 

решења о 

награђивању 

 Консултовање 

Ученичког 

парламента 

приликом 

доношења 

правилника који 

регулишу права, 

дужности и обавезе 

ученика   

Директор школе, 

координатор 

рада и 

председник 

Ученичког 

парламента 

Седнице 

Ученичког 

парламента 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Записници са 

седница 

Ученичког 

парламента 

Формирање 

Алумни 

организације 

Седме 

Формирање Алумни 

организације Седме 

Директор школе, 

бивши ученици 

Школе 

Састанци са 

бувшим 

ученицима  

      Х Х Х Х Белешке, 

извештај  



    Седма београдска гимназија 

 

195 

 

Задатак Активност 
Носиоци 

активности 

Начин 

реализације 

Време реализације 
Евалуација 

10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

београдске 

гимназије 

београдске 

гимназије 
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни актив за развој Школског програма чине представници наставника и 

стручних сарадника. Овај актив прати досадашњи развој и реализацију наставног 

плана и програма и на основу анализа предлаже нове наставане планове и програме. 

Чланове Актива чине:  

● Мирослав Маркићевић, директор школе, 

● Марија Анђелковић, професорка српског језика и књижевности 

● Милица Гаровић, професорка енглеског језика 

● Марина Божиновић, професорка енглеског језика 

 

У јулу и августу 2022. Године, у сарадњи са предметним наставницима, 

израђен је Школски програм Седме београдске гимназије за период од 2022. до 2026. 

године. 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. 

Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати 

одговроност за сопствени рад и развој. То није једини облик вредновања, али је 

основа за друге врсте вредновања.  

Анализом планираних активности Стручног актива за школско развојно 

планирање и ефеката реализације за прошлу школску годину, биће конкретизоване 

су активности везане за самовредновање у школској 2022/2023. години. 

Тим за самовредновање чине: 

• Наташа Траиловић Поповић, помоћник директора и професорка енглеског 

језика 

• Тијана Томић, психолог школе 

• Нада Поповић, професорка српског језика и књижевности 

• Данијела Љујић, професорка српског језика и књижевности 

• Јелица Пајић, професорка српског језика и књижевности 

• Зоран Шикања, професор немачког језика 

• Катарина Петровић, професорка психологије и изборног програма здравље 

и спорт 

• Радомир Јовић, професор рачунарства и информатике 

• Верица Бантулић, професорка латинског језика 

• Дарко Кмезић, професор историје 

• Миленко Јездимировић, професор физике 

• Бранка Аздејковић, професорка математике 

• Љубомир Јешић, професор математике 

• Ивана Данков, професорка рачунарства и информатике 

• Марија Јовановић, професорка музичке културе 

• Владимир Дуковски, професор ликовне културе 

 



    Седма београдска гимназија 

 

197 

 

Оперативни план рада Тима за самовредновање: 

Задатак Време реализације  Сарадници на 

реализацији 

Формирање Тима и упознавање са 

циљевима, задацима и 

надлежностима Тима 

август-септембар   Директор школе 

Избор области и инструмената за 

самовредновање и доношење плана 

самовредновања 

септембар – октобар Педагошко-

психолопка служба  

Израда инструмената новемар -децембар Психолог 

Прикупљање података трећи 

класификациони 

период 

Наставници, 

родитељи, 

Наставничко веће 

Анализа прикупљених података и 

формулисање препотрука за 

унапређење квалитета  

четврти 

класификациони 

период 

Педагошко-

психолопка служба  

 Извештавање јун - 

Израда плана рада Тима за школску 

2023/2024. годину.  

август директор 

 

Резултати самовредновања биће оријентир за Школско развојно планирање, 

реалзацију Школског развојног плана, рад стручних већа и израду планова рада 

осталих Тимова у школи, а у циљу унапређења наставе, стављања ученика у активну 

позицију у наставном процесу, бољих школских постигнућа и унапређења стања у 

свим областима самовредновања.   

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је установљен Законом о 

основама система образовања и васпитања. Тим се стара о обезбеђивању и 

унапређивању квалитета рада установе, прати остваривање школског програма, 

стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, 

вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника, прати и утврђује 

резултате рада ученика.  

Најважније Улоге Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе су:  
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1. развој методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установе;  

2. коришћење аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе; 

3. давање стручних мишљења у поступку стицања звања наставника и стручних 

сарадника; 

4. праћење развоја компетенција наставника и стручних сарадника у односу на 

захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и 

спољашњег вредновања; 

5. праћење напредновања ученика у односу на очекиване резултате. 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 

2022/2023. години су:  

1. Мирослав Маркићевић, директор школе, 

2. Драгана Петровић, председница Школског одбора, представник локалне 

заједнице, 

3. Ана Марковић, професорка српског језика и књижевности, координатор 

Тима, 

4. Милена Ђуришић, професорка енглеског језика 

5. Индира Халимић, професорка немачког језика 

6. Бојана Николић, професорка француског језика 

7. Марко Перић, професор изборних програма 

8. Марија Рековић, професорка филозофије и грађанског васпитања 

9. Соња Тлачинац, професорка историје, 

10. Мирјана Мажибрада, професорка биологије 

11. Гордана Илић, професорка физике 

12. Александра Милосављевић, професорка математике,  

13. Представник/ца Савета родитеља, 

14. представник/ца Ученичког парламента 

 

Оперативни план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Задатак Време реализације Сарадници на 

реализацији 

1. Упознавање са циљевима, 

задацима и надлежностима Тима 

2. Пројектна настава, договор на 

седницама одељењских већа о 

реализацији пројектне наставе 

током школске 2022/2023. године 

3. Анализа извештаја о стручном 

усавршавању за претходну 

школску годину и плана стручног 

септембар – 

октобар  

Директор школе 

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници 
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усавршавања за текућу школску 

годину, давање препорука 

1. Припрема за Државну матуру: 

образовни стандарди, програми 

наставе и учења оријентисани на 

исходе, израда задатака засновних 

на образовним стандардима  

2. Пројектна настава - припремни 

рад са активима и одељењским 

већима 

октобар Руководиоци стручних 

већа за области 

предмета  

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници 

1. Планирање стицања звања 

наставника и стручних сарадника 

2. Пројектна настава - примери 

добре праксе, презентација радова 

наставника 

октобар – 

новембар  

Педагошко-

психолошка служба 

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

предметни наставници  

1. Припрема самовредновања 

области квалитета Настава и 

учење 

2. Праћење реализације пројеката 

на седницама одељењских већа 

(први класификациони период)  

новембар  Тим за 

самовредновање рада 

школе 

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници  

Анализа успеха ученика  На крају 

класификационих 

периода 

Помоћници директора 

1. Извештавање о педагошко-

инструктив- 

ном увиду у рад наставника 

2.  Праћење реализације пројеката 

на седницама одељењских већа 

(прво полугодиште) 

Децембар, мај Директор, помоћници 

директора и 

психолошко-

педагошка служба,  

Тим за 

самовредновање рада 

школе 

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници 
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Разматрање извештаја о 

самовредновању рада школе 

децембар, мај Тим за 

самовредновање рада 

школе 

Припрема самовредновања 

области квалитета Постигнућа 

ученика 

март Тим за 

самовредновање рада 

школе 

1. Упознавање са процедурама за 

пробну Државну матуру 

2. Праћење реализације пројеката 

на седницама одељењских већа 

(трећи класификациони период) 

Април – мај  Школска матурска 

комисија 

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници  

Давање мишљења о избору 

наставника у звања 

по потреби Директор школе, 

руководиоци стручних 

већа, кандидати за 

стицање звања 

Праћење развоја компетенција 

наставника кроз стручно 

усавршавње 

током школске 

године 

Стручна већа за 

образовне области 

1. Искуства пробне Државне 

матуре: како искористити 

резултате тестирања за даљи 

развој школе 

2. Праћење реализације пројеката 

на седницама одељењских већа 

(крај другог полугодишта) 

Јун – август  Чланови Педагошког 

колегијума, Тим за 

самовредновање рада 

школе  

наставници чанови 

Тима 

педагошко-

психолошка служба 

одељењске старешине 

предметни наставници  

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је установљен 

Законом о основама система образовања и васпитања из 2017. године. Будући да је 

школске 2018/2019. године почела реформа гимназијског образовања, чији су 

темељни принципи развој кључних и међупредметних компетенција код ученика, 

као и стицање функционалних (примењивих) знања, овај тим ће имати велики значај 

у животу и раду школе, и то у:  
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• конкретизовању Школског програма кроз годишње и оперативно планирање 

и вредновање тематске, интердисциплинарне и пројектне наставе;  

• укључивање предузетничких тема у све наставне предмете где је то смислено 

и развој предизетничког духа код ученика;  

• помоћ у оснивању ученичких компанија и ученичке задруге у складу са 

интересовањима ученика; 

• упознавање са светом рада кроз предавања стручњака (представљање 

занимања) и посете предузећима и факултетима и високим школама који 

школују за одређена занимања.  

У свом раду Тим за развој међупредметних компетенција тесно сарађује са 

стручним већима за области предмета, Тимом за обезбеђивање квалитета и Тимом 

за професионални развој (професионално вођење и каријерно саветовање). 

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција у предузетништва у 

школској 2022/2023. години су:  

1. Радосава Лазовић, професор физике, координатор Тима, 

2. Немања Здравковић, професор изборног програма савремене технологије  

3. Дарко Кмезић, професор историје 

4. Радмила Грујић, професор географије,  

5. Бранимир Стојиљковић, професор физике 

6. Биљана Ристић, професорка математике 

7. Глорија Јанковић, професорка рачунарства и информатике,  

8. Јагода Јањић, професорка рачунарства и информатике,  

9. Дарко Петровић, професор физичког и здравственог васпитања 

10. представник ученика,  

11. представник ученика,  

12. представник родитеља.  

 

Оперативни план рада Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Задатак Време реализације  Сарадници на 

реализацији 

Упознавање са циљевима, 

задацима и надлежностима Тима 

септембар – 

октобар   

Директор школе 

Учешће школе у актуелним 

пројектима – допринос развоју 

међупредметних компетенција и 

предузетништва (анализа и 

планирање активности) 

септембар – 

октобар 

Директор школе, 

руководиоци 

пројектних тимова  

Планирање тематске, 

интердисциплинарне и пројектне 

наставе 

септембар – 

октобар    

Руководиоци стручних 

већа 
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Обезбеђивање ресурса за 

тематску, интердисциплинарну и 

пројектну наставу 

континуирано (по 

потреби) 

Директор школе, 

руководиоци стручних 

већа 

Вредновање тематске, 

интердисциплинарне и пројектне 

наставе посебно са становништа 

развоја међупредметних 

компетенција 

на крају 

класификационих 

периода 

Директор, стручни 

сарадници, 

руководиоци стручних 

већа, Тим за 

самовредновање рада 

школе  

Промоција примера добре 

праксе  

на крају 

класификационих 

периода 

Директор, стручни 

сарадници, 

руководиоци стручних 

већа 

Организовање гостовања 

стручњака у школи који ће 

представити своја занимања, 

предузећа, пројекте 

Континуирано Директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници, одељењске 

старешине 

Организовање посета ученика 

факултетима, високим школама, 

предузећима и институцијама 

Континуирано  Стручни сарадници, 

одељењске старешине 

Разматрање доприноса школских 

секција развоју предузетничких 

компетенција ученика – 

промоција примера добре праксе 

На крају првог и 

другог 

полугодишта 

Задужени наставници  

 

 

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ И ПРЕДМЕТЕ 

 

Стручна већа као стручне органе чине наставници истог или сродних 

предмета. Стручна већа обављају послове од интереса за планирање, остваривање и 

унапређивање образовно-васпитног рада одређеног предмета или групе предмета, 

старају се о увођењу савремених метода и наставних средстава у настави, 

кординирају рад својих чланова ради потпуније корелације сличних наставних 

садржаја, старају се о реализацији додатног и допунског рада за предмете већа, 

припремају предлог поделе часова на наставнике, старају се о стручном 

усавршавању наставника, посебно приправника, предлажу менторе из редова већа, 

организују огледне часове, анализирају постигнуте резултате по предметима и 

предлажу мере за побољшање успеха ученика. Већем руководи руководилац већа 

кога бирају чланови већа. 

Већа су обавезна да у току школске године одрже састанаке на којима ће се 

планирати и пратити реализација постављених задатака. Свако веће самостално 
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доноси свој план рада и тај план постаје саставни део Годишњег плана рада Школе. 

Током претходних неколико година рад стручних већа праћен је анализом 

рада већа на седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума. Ову анализу 

је, у виду извештаја, подносио руководилац већа.  

 

Образовна област српског језика и књижевности  

(руководилац Нада Поповић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 
Сарадници 

Начин 

реализације 

Септембар    

• Aнализа распореда часова и планирање 

ваннаставних     активности 

• Упознавање ученика свих разреда са 

програмом и начином полагања Државне 

матуре 

▪ Формирање секција и усаглашавање 

рада  

▪ Улазни тест за ученике првог разреда  

и анализа теста 

▪ Планирање одржавања писмених 

задатака 

▪ Планирање интердисциплинарних и 

угледних часова 

▪ Планирање посета часовима за прво 

полугодиште 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа и 

професори 

других 

предмета 

Састанак, 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

Октобар    

 

▪ Рад са даровитим ученицима (аудиција 

– избор за секције) 

▪ Додатна и допунска настава 

▪ Међусобно обилажење часова  

▪ Организован одлазак на Сајам књига  

▪ Информисање о Звездаријади  

▪ Литерарни конкурси  

▪ Организовани одласци у позориште и 

на књижевне вечери 

 

Сви чланови 

Стручног 

већа, 

руководиоци 

секција 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Наставне  и 

ваннаставне 

активности 

(драмска, 

литерарна, 

рецитаторска 

секција) 

Новембар    

▪ Први класификациони период, анализа 

успеха и реализације програма 

▪ Провера и усаглашавање стандарда и 

остварених исхода за сваки разред  

▪ Избор тема за матурске радове 

Сви чланови 

Стручног 

већа, 

руководилац 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Састанак 
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▪ Упоређивање и усаглашавање 

критеријума оцењивања  

▪ Рад секција  

▪ Додатна и допунска настава 

▪ Анализа и план интерног стручног 

усавршавања 

Децембар     

▪ Састављање тестова за полугодишњу 

проверу знања у сврху припреме за 

Државну матуру према исходима и 

стандардима 

▪ Припрема представе поводом Нове 

године или договор са неким од 

дечјих позоришта 

▪ Припрема школске приредбе поводом 

Дана Светог Саве  

▪ Књижевни конкурси  

▪ Организован одлазак у позориште или 

на књижевно вече 

Сви чланови 

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

 

 

Ваннаставне 

активности 

(драмска, 

литерарна, 

рецитаторска 

секција) 

 

Јануар    

▪  Учешће на Републичком зимском 

семинару и извештаји  

▪ Анализа рада и успеха у првом 

полугодишту и ровера и 

усаглашавање стандарда и 

остварених исхода за сваки разред  

▪ Прослава Светог Саве  

▪ Организација школског такмичења из 

књижевности  

▪ Књижевни конкурси 

▪ Провера реализације планираних 

интердисциплинарних и угледних 

часова, планирање нових активности 

Руководилац 

Стручног 

већа и сви 

чалнови 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Састанак 

Одлазак на 

семинаре, 

такмичења; 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

Фебруар    

▪ Реализација градива, допунске, додатне 

наставе и секција 

▪ Анализа и планирање интерног 

стручног усавршавања  

▪ Организација школских такмичења из 

српског језика и језичке културе и 

рецитовања 

▪ Општинско такмичење из књижевности  

(Књижевна олимпијада)  

Руководилац 

Стручног 

већа и сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Наставне и 

ваннаставне 

активности 

Март    
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▪ Припрема ученика за такмичења, 

реализација додатне наставе и 

секција 

▪ „Звездаријада“ 

▪ Међусобне посете часовима 

▪ Општинско такмичење из српског 

језика и језичке културе и 

рецитовања  

▪ Градско такмичење из књижевности 

(Књижевна олимпијада) 

Руководилац 

стручног 

већа, сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Наставне и 

ваннаставне 

активности 

Април    

▪ Анализа успеха и рада у трећем 

класификационом периоду са мерама 

за побољшање  

▪ Градска такмичења из језика и 

рецитовања 

▪ Прослава Дана школе  

▪ Организовани одлазак у позориште или 

на књижевно вече 

Руководилац 

стручног 

већа и сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Састанак, 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

Мај    

 

▪ Анализа реализације градива 

▪ Организовање матурских испита  

▪ Републичка такмичења  

▪ Анализа и план интерног стручног 

усавршавања  

▪ Књижевни конкурси 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

наставне и 

ваннаставне 

активности 

Јун    

▪ Састављање тестова за годишњу 

проверу знања у сврху припреме за 

Државну матуру према исходима и 

стандардима 

▪ Успех ученика на крају наставне 

године  

▪ Такмичења и анализа постигнутих 

резултата 

▪ Анализа реализација наставног плана и 

програма 

▪ Рад секција у протеклој школској 

години 

▪ Израда извештаја о раду Стручног већа 

професора српског језика и 

књижевности у школској 2022/2023. 

години 

▪ Предлог поделе часова на нивоу 

Стручног већа за предстојећу годину 

Руководилац 

и сви 

чланови  

Стручног 

већа 

Сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Састанак, 

наставне и 

ваннаставне 

активности 
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Образовна област – Енглески језик 

(руководилац Милица Гаровић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

Септембар–Октобар    

▪ комплетирање садржаја уџбеника 

материјалима које прописује Наставни 

програм 

▪ усаглашавање уџбеника са 

специфичностима наставе оријентисане на 

процес и исходе учења 

▪ дискусија  и размена искустава наставника 

са стандардима образовних 

постигнућа – чему они служе у 

процесу планирања наставе, 

проверама знања ученика, 

изради тестова, у државној 

матури, како се израђују 

задаци и тестови уз коришћење 

стандарда образовних 

постигнућа 

▪ иницијални тест за ученике првог разреда 

▪ план интерног стручног усавршавања 

наставника  

▪ договор о међусобним посетама часовима и  

извођењу угледних часова 

▪ међусобно усклађивање индивидуалних 

годишњих планова рада ради евентуалне 

корелације 

▪ договор око учешћа на састанцима Градског 

актива за енглески језик  

▪ Договор око реализације пројектне наставе 

са темом обележавања Европског дана 

страних језика крајем септембра 

▪ Договор око реализације пројектне наставе 

поводом обележавања међународног 

празника познатог под називом ,,Ноћ 

Вештица'' (енг. Halloween) 

руководилац 

Стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Новембар–Јануар    
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▪ анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

▪ анализа евентуалних проблема у раду 

▪ међусобна посета часовима 

▪ формативно оцењивање – размена идеја 

▪ Мixed-ability classes (проблеми и њихово 

превазилажење) 

▪    Како о индивидуализујемо наставу?  

(размена искустава) 

▪    анализа и усаглашавање критеријума 

оцењивања 

▪ анализа резултата теста из енглеског језика са 

другог пилота пројекта: Државна матура 

▪ Реализација допунске и додатне наставе  

▪ Договор око реализације пројектне наставе са 

темом: Традиција и обичаји поводом 

обележавања новогодишњих празника у 

земљама енглеског говорног подручја 

▪ Хоризонтално стручно усавршавање: 

Извештај предметних наставика са 

екстерног стручног усавршавања и 

упознавање осталих чланова стручног већа 

са садржајима семинара и стручних скупова 

које су похађали 

 

руководилац 

Стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

 

Фебруар–Март    

 

▪ анализа успеха на крају првог полугодишта  

▪ организација школског такмичења из 

енглеског језика  

▪ припреме за градско такмичење 

▪ комуникативне и игровне активности  

(размена искустава) 

▪ критеријуми селекције лектире: предлози, 

искуства 

▪ међусобне посете часовима 

▪ Договор око одабира теме за реализацију 

тематске наставе у марту месецу 

 

руководилац 

Стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Април–Мај    
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▪ анализа рада у трећем класификационом 

периоду 

▪ резултати градског такмичења и евентуалне 

припреме за републичко такмичење; 

анализа успеха такмичара 

▪ пројектна настава – размена искустава 

▪ проблеми у настави 

▪ сумативна евалуација ученичких 

постигнућа 

▪ припреме за извођење матурских испита у 

јунском испитном року 

▪ Договор око реализације пројектне наставе 

са темом: Традиција и обичаји поводом 

обележавања ускршњих празника у 

земљама енглеског говорног подручја 

▪ Хоризонтално стручно усавршавање: 

Извештај предметних наставика са 

екстерног стручног усавршавања и 

упознавање осталих чланова стручног већа 

са садржајима семинара и стручних скупова 

које су похађали 

 

руководилац 

Стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун–Август    

▪ Анализа рада стручног већа за енглески 

језик и мере за унаређење у школској 

2023/2024. години 

 

  

▪ анализа успеха ученика на крају наставне 

године 

▪ реализација редовне, додатне и допунске 

наставе 

▪ извођење разредних испита  

▪ подела часова по одељењима 

▪ избор уџбеника за наредну школску годину 

▪ извођење разредних, поправних и 

матурских испита 

▪ израда Плана рада Стручног већа за следећу 

школску годину и одређивање задужења 

 

руководилац 

Стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Образовна област – Други страни језик и латински језик 

(Руководилац: Бојана Николић) 

 

Носилац задужења је руководилац Стручног већа, а сарадници су сви чланови 

Стручног већа. 

 

Садржај рада Време 

- израда планова и програма за све разреде и смерове 

- припрема и реализација иницијалног тестирања за 

ученике првог разреда 

- захтеви за набавку нових учила и потрошног материјала 

- планирање писмених задатака и тестова 

- формирање преводилачке секције 

- усаглашавање критеријума оцењивања 

- планирање стручног усавршавања наставника 

- планирање пројектне наставе  

септембар 

- планирање додатне и допунске наставе 

- сарадња са психолошко-педагошком службом – 

индивидуализација наставе ИОП 

- Октоберфест у Седмој београдској гимназији 

- Месец књиге - Сајам књига у Београду - прављење 

кратких презентација/видео клипова о великим писцима 

који су писали на немачком, француском и руском 

језику; латински цитати 

октобар 

- анализа успеха на крају првог класификационог периода 

- анализа евентуалних проблема у раду 

- уједначавање критеријума за оцењивање ученика 

- реализација часова редовне, додатне, допунске наставе и 

секција 

- анализа посета часова и реализованих угледних часова 

- посета културним центрима 

новембар 

- анализа и уједначење критеријума оцењивања 

- анализа стручног усавршавања у првом полугодишту 

- припрема ученика за такмичење 

децембар 

- анализа рада и успеха у првом полугодишту 

- реализација плана и програма 

 

јануар 

- мере за побољшање успеха  

- обележавање Св. Валентина /Трифуна - различити 

обичаји 

- припрема за обележавање Осмог марта 

фебруар 

- резултати оштинских и градских такмичења и даља 

припрема ученика 

- обележавање Осмог марта 

- припрема пројекта на википедији, писање и превођење 

чланака  

март 
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- анализа рада и успеха у трећем класификационом периоду 

- разматрање потешкоћа у раду и проблема у настави 

- реализација допунске наставе 

- постављање чланака на Википедију;  

април 

- анализа успеха на протеклим такмичењима 

- Дан словенске писмености-обележавање кроз 

презентације/паное 

- припреме за извођење матурских испита у јунском 

испитном року 

мај 

- анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

- реализација редовне, додатне, допунске наставе и секције 

- припрема и извођење разредних испита 

- израда извештаја о раду  

јун 

 

         

Образовна област – Друштвене науке и филозофија 

(руководилац Катарина Петровић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 
Сарадни-ци 

Начин 

реализа-

ције 

Септембар 

▪ конституисање већа, избор 

председника стручног већа и 

записничара 

▪ израда планова и програма за све 

разреде и смерове 

▪ мере за побољшање услова рада 

▪ захтеви за набавку нових наставних 

средстава и потрошног материјала 

▪ планирање писмених провера знања 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања  

▪ планирање стручног усавршавања 

▪ планирање будуће сарадње међу 

предметним професорима и 

реализације интердисциплинарних 

часова. 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Упознавање са Правилником о 

вредновању стручног усавршавања у 

установи 

директор школе 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Интерна обука за исходно оријентисано 

планирање, а нарочито за 

операционализацију исхода 

Педагошко-

психолошка 

служба, 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 
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Директор 

школе, 

Милица 

Кокотовић 

▪ Предлог и анализа измене обрасца 

месечних планова 

Педагог школе, 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Искуства са конференције „Школовање и 

скроловање – можемо ли паметније учити 

дигитално?“ - презентација 

Катарина 

Петровић 
 састанак 

▪ Креирање гугл учионице за дељење 

материјала и примера добре праксе 

Руководилац 

стручног већа 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Октобар 

▪ идентификовање ученика за рад у 

додатној и допуској настави и секцијама 

▪ планирање пројектне наставе 

▪ међусобна посета часова 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Искуства са етвининг конференције 

„Инклузија у новој образовној 

стварности“ - презентација 

Катарина 

Петровић 
 састанак 

▪ приказа примера добре праксе у области 

примене диференцираних и 

индивидуализованих задатака 

 

Руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Интерно усавршавање (предавање) о раду 

са надареним ученицима у школи: како се 

такви ученици идентификују, како се за 

њих обогаћују садржаји, припремају 

материјали, која је улога ових ученика у 

вршњачком поучавању и реализацији 

ученичких пројеката (Примери добре 

праксе) 

Психолози 

Тијана Томић, 

Александра 

Стаменковић и 

Катарина 

Петровић 

Професорке 

изборних 

програма 

Јелица Пајић и 

Марина 

Дрндарски 

 састанак 

▪ Организација активности каријерног 

вођења и саветовања 

Чланови Тима 

за КВИС 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 
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Новембар 

▪ анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

▪ утврђивање тема за матурске радове 

▪ анализа евентуалних проблема у раду 

▪ реализација часова редовне, додатне и 

допунске наставе 

▪ међусобна посета часовима 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Социологија: „Друштвене неједнакости“ 
Јасмина 

Назарчић 
 

Огледни 

час 

▪ Филозофија: „Платонова онтологија“ 
Драгана 

Бељански 
 

Огледни 

час 

▪ Организација активности каријерног 

вођења и саветовања 

Чланови Тима 

за КВИС 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Децембар 

▪ уједначење критеријума оцењивања 

▪ анализа одржаних угледних часова 

 

▪ напедовање ученика, анализа оцена 

▪ допунска и додатна настава 

▪ анализа критеријума оцењивања 

▪ Мере за побољшање успеха 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

стручног 

већа 

састанак 

▪ Приказ примера плана пројектних 

задатака из психологије 

Катарина 

Петровић 
 састанак 

▪ Презентовање могућности укључивања у 

међународне наставничке мреже и 

промовисање достигнућа ученика и 

наставника у Етвининг и другим Еразмус 

пројектима 

Катарина 

Петровић, 

Јелица Пајић 

 састанак 

▪ Организација активности за обележавање 

Дана људских права  

Руководилац 

стручног већа 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Јануар 



    Седма београдска гимназија 

 

213 

 

▪ реализација плана и програма 

▪ анализа успеха на крјау првог 

полугодишта 

▪ дискусија о мерама за побољшање успеха 

▪ планирање самовредновања наставника 

▪ преглед месечних планова и 

самоевалуација 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ приказ примера упитника за 

самоевалуацију и рефлексију рада 

наставника 

Катарина 

Петровић 
 састанак 

Фебруар 

▪ анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

▪ учествовање на семинарима 

▪ анализа проблема у реализацији програма 

▪ мере за побољшање успеха 

▪ дискусија о резултатима самоевалуације 

наставника 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ организација активности за Недељу 

каријера 

Чланови Тима 

за КВИС 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Март 

▪ мере за побољшање успеха 

 

▪ реализација допунске и додатне наставе 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ међусобне посете часовима 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 



    Седма београдска гимназија 

 

214 

 

▪ анализа успеха ученика на такмичењима и 

другим облицима ваннаставног 

ангажовања ученика и професора 

▪ представљање реализованих 

пројектних задатака 

Катарина 

Петровић и 

остали 

наставници 

 

Састанак, 

објаве на 

сајту 

наставника 

и сајту 

школе 

▪ Реализација активности у оквиру 

Недеље каријера 

Сви чланови 

стручног већа 
 

Часови, 

плакати, 

извештаји, 

објаве на 

сајту 

школе 

Април 

▪ анализа рада у трећем класификационом 

периоду 

▪ разматрање потешкоћа у раду  

▪ проблеми у настави 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ Психологија: „Фрустрације и конфликти“ 
Катарина 

Петровић 
 

Угледни 

час 

▪ Етвининг пројекат - Онлајн час са 

партнерским школама 

Катарина 

Петровић, 

Јелица Пајић 

 
Угледни 

час 

▪ Веронаука и грађанско васпитање: 

заједничка активност 

Никола Гачић и 

наставници 

грађанског 

васпитања 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

Угледни 

час 

▪ Филозофија: „Некатегорички облици 

силогизма“ 
Марија Рековић  

Угледни 

час 

Мај 

▪ анализа рада секција 

▪ анализа одржаних угледних часова 

▪ припреме за ивођење матурских испита у 

јунском испитном року 

▪ анализа посећених часова 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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▪ Интердисциплинарни час психологија и 

српски језик и књижевност: „Психолошка 

анализа јунака у приповетци Ветар“ 

Катарина 

Петровић, 

Љубиша 

Суботић 

 
Угледни 

час 

Јун 

▪ анализа успеха ученика на крају наставне 

године 

▪ реализација редовне, додатне и допунске 

наставе 

▪ извођење разредних испита  

▪ подела послова нставницима 

▪ планирање потреба за наредну годину 

▪ избор уџбеника за наредну школску 

годину 

▪ израда извештаја интерног и екстерног 

усавршавања 

 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ Представљање етвининг пројекта млађим 

ученицима 
Катарина 

Петровић, 

Јелица Пајић 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

Онлајн час 

Август 

▪ извођење разредних, поправних и 

матурских испита 

▪ анализа извештаја о раду стручног већа, 

Тимова и извештаја о самовредновању  

▪ израда Плана рада стручног већа за 

следећу школску годину и одређивање 

задужења 

▪ организација почетка нове школске 

године 

 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Континуирано током школске године – сви чланови стручног већа 

▪ дисеминација знања стечених на семинарима (предавања, презентације, примери 

материјала) 

▪ међусобна посета часовима 

▪ истицање примера добре праксе на огласним таблама школе и у заједничкој гугл 

учионици 
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Образовна област – Историја и геогрaфија 

(руководилац Дарко Кмезић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

Септембар 

▪ израда планова и програма за све 

разреде и смерове 

▪ идентификовање ученика који 

похађају наставу према ИОП-у 

▪ припрема и и реализација иницијалног 

тестирања за ученике првог разреда 

▪ мере за побољшање услова рада 

▪ захтеви за набавку нових учила и 

потрошног материјала 

▪ планирање писмених провера знања 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ планирање рада на онлајн платформи 

(Гугл учионице) – обука и размена 

искустава 

 

руководилац 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ Упознавање са Правилником о 

вредновању стручног усавршавања у 

установи 

директор 

школе, 

руководилац 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Октобар 

▪ идентификовање ученика за рад у 

додатној и допуској настави и 

секцијама 

▪ идентификовање ученика за  рад у ИС 

Петница 

▪ Разговор о примени стандарда, 

компетенција и исхода у настави 

▪ Разговор о вредновању рада ученика 

који похађају наставу према ИОП-у 

▪ Утврђивање врсте сарадње са 

члановима других Стручних већа 

▪ Разговор о резултатима иницијалног 

тестирања и планирање даљег рада са 

ученицима 

▪ Утврђивање у раду којих школских 

тимова учествују чланови Стручног 

већа 

▪ Планирање пројектне наставе 

 

руководилац 

стручног већа, 

сви чланови 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ Састанак Стручног актива за историју 

(размена искуства, даље планирање 

наставе, рад према ИОП-у, примена 

мултимедијалних садржаја у настави, 

пројектна настава, државна матура) 

Дарко 

Кмезић, 

Александар 

Михајловић, 

Соња 

Тлачинац, 

Марина 

Петровић 

 Састанак  

▪ Састанак стручног актива за 

географију 

(размена искуства, даље планирање 

наставе, рад према ИОП-у, примена 

мултимедијалних садржаја у настави, 

пројектна настава, државна матура)  

Радмила 

Грујић 

Видојевић и 

Мирјана 

Зечевић  

 Састанак 

▪ Стручно предавање: „Адаптација 

ученика првог разреда на нову школу“ 

Психолог и 

педагог 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Новембар 

▪ анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

▪ утврђивање тема за матурске радове 

▪ анализа примене стандарда 

постигнућа, компетенција и исхода у 

настави – искуства -  

▪ реализација часова редовне, додатне и 

допунске наставе 

▪ међусобна посета часовима 

Сви чланови  

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

▪ укључивање у активности на 

реализацији државне матуре  

Сви чланови 

стручног већа  

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Децембар  

▪ уједначење критеријума оцењивања 

▪ анализа рада ученика који се школују 

према ИОП-у 

▪ напедовање ученика, анализа оцена 

▪ допунска и додатна настава 

▪ анализа критеријума оцењивања 

ученика који се школују према ИОП-У 

Сви чланови 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јануар 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ Анализа реализације плана и програма 

у првом полугодишту 

▪ Самоевалуација рада наставника 

▪ Евалуација рада ученика који се 

школују према ИОП-у  

▪ Припрема за прославу Савиндана 

▪ Утврђивање календара за школска и 

општинска такмичења 

▪ Стручно усавршавање у оквиру 

Зимских дана просветних радника 

▪ Интерно промовисање резултата добре 

праксе у области индивидуализоване 

наставе 

▪ Анализа учешћа професора Стручног 

већа у оквиру рада секција у школи 

Сви чланови 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Фебруар 

 

▪ учествовање на семинарима 

▪ разматрање кориговања наставе на 

основу резултата постигнућа ученика 

▪ припрема за општинско такмичење 

▪ анализа проблема у реализацији 

програма 

▪ пријава ученика за општинска 

такмичења 

 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

• Стручни актив за предмет историја  

(заједничка припрема испитних 

питања за разредне, поправне, 

ванредне испите) 

Дарко 

Кмезић, Соња 

Тлачинац, 

Марина 

Петровић, 

Александар 

Михајловић 

 Састанак  

• Стручни актив за предмет историја  

(заједничка припрема испитних питања 

за разредне, поправне, ванредне испите) 

Радмила 

Грујић, 

Мирјана 

Зечевић  

 

 

 

 

 

 

 

 Састанак  
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

Март 

▪ мере за побољшање успеха 

▪ резултати општинског такмичења и 

анализа успеха 

▪ припреме за градско такмичење 

▪ реализација допунске и додатне 

наставе 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ међусобне посете часовима 

▪ избор уџбеника за наредну школску 

годину 

▪ евентуално кориговање наставе на 

основу постигнућа ученика  

▪ Хоризонтално учење између чланова 

Стручног већа – извештавање са 

похађаних семинара -  

Сви чланови 

Стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Април 

▪ анализа рада у трећем 

класификационом периоду 

▪ резултати градског такмичења и 

евентуалне припреме за републичко 

такмичење 

▪ анализа успеха такмичара 

▪ проблеми у настави и евентуално 

кориговање наставе на основу 

постигнућа ученика 

▪ Хоризонтално учење између чланова 

Стручног већа – извештавање са 

похађаних семинара -  

 

Сви чланови 

Стручног  

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Мај 

▪ анализа рада секција 

▪ анализа успеха на протеклим 

такмичењима 

▪ припреме за ивођење матурских 

испита у јунском испитном року 

▪ припрема реализације прве пробе 

државне матуре  - подела задужења -  

 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун 

▪ анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

▪ самоевалуације рада чланова Стручног 

већа 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ реализација редовне, додатне и 

допунске наставе 

▪ евалуација примене стандарда 

постигнућа ученика  

▪ евалуација рада ученика који се 

школују према ИОП-у 

▪ извођење разредних испита  

▪ подела послова члановима Стручног 

већа 

▪ планирање потреба за наредну годину 

 

Август 

▪ извођење разредних, поправних и 

матурских испита 

▪ израда Плана рада стручног већа за 

следећу школску годину и одређивање 

задужења 

▪ организација почетка нове школске 

године 

▪ Избор новог руководиоца Стручног 

већа  

 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

 

 

Образовна област – Изборни програми 

(руководилац Јелица Пајић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадниц

и 

Начин 

реализа-

ције 

Септембар    

• план стручног усавршавања наставника 

ван школе 

• план стручног усавршавања наставника на 

нивоу школе, на основу Правилника о 

вредновању стручног усавршавања у установи 

• међусобно усклађивање индивидуалних 

годишњих планова рада ради корелације 

• план реализације угледних часова; договор 

о међусобним посетама часова 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања  

 

руководилац 

стручног 

већа  

 

 

 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

Састанак 

 

 

 

 

 



    Седма београдска гимназија 

 

221 

 

▪ план заједничких пројектних активности – 

размена идеја 

▪ заједничка припрема испитних питања за 

разредне, поправне и ванредне испите на нивоу 

стручних већа 

▪ упознавање стручног већа са сазнањима о 

могућностима дигитализације у настави 

(Конференција Школовање и скроловање: 

Moжемо ли паметније учити дигитално?  у 

организацији агенције Propulsion) 

▪ сарадња са ликовном секцијом: Припреме 

за реализацију програма обележавања Дечје 

недеље (Ликовни конкурс поводом Дечје недеље) 

▪ интерно усавршавање (предавање) о раду 

са надареним ученицима у школи: како се такви 

ученици идентификују, како се за њих обогаћују 

садржаји, припремају материјали, која је улога 

ових ученика у вршњачком поучавању и 

реализацији ученичких пројеката (Примери добре 

праксе)  

 

 

 

 

 

 

 

Јелица Пајић 

и Катарина 

Петровић 

 

 

 

Наставници 

Уметности и 

дизајна и 

наставник 

Ликовне 

културе 

 

Јелица 

Пајић, 

Катарина 

Петровић, 

Марина 

Дрндарски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израда 

радова на 

часовима, 

селекција 

у 

договору 

наставник

а 

Октобар    

▪ међусобна посета часова 

▪ посета часовима других актива  

▪ план заједничких пројектних активности – 

анализа предузетих корака 

▪ приказ примера добре праксе у области 

примене диференцираних и индивидуализованих 

задатака 

 

руководилац 

стручног 

већа 

 

 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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• сарадња са ликовном секцијом: Конкурс 

Мали Пјер за најбољу дечју карикатуру 

 

 

 

 

• приказ са Етвининг конференције 

 

 

 

 

▪ организација активности за Недељу 

каријере 

 

Катарина 

Петровић 

 

Наставници 

Уметности и 

дизајна и 

наставник 

Ликовне 

културе 

 

 

Јелица Пајић 

и Катарина 

Петровић 

 

 

Тим за 

професионал

ну 

оријентацију 

 

Новембар    

▪ анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

▪ анализа евентуалних проблема у раду 

▪ презентовање могућности укључивања у 

међународне наставничке мреже и промовисање 

достигнућа ученика и наставника у Етвининг и 

другим Еразмус пројектима  

 

▪ организација активности за Недељу 

каријере 

 

руководилац 

стручног 

већа 

 

Јелица Пајић 

и Катарина 

Петровић 

 

Тим за 

каријерно 

вођење 

 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Децембар     

▪ размена искустава (Презентовање 

резултата и процеса рада на пројекту Мрежица 

награђеном на републичком конкурсу Дигитална 

експедиција) 

▪ заједнички пројекти 

▪ анализа критеријума оцењивања 

▪ посете музејима, галеријама, позориштима, 

библиотекама и другим установама културе 

 

Јелица Пајић 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јануар    

 

▪ анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

▪ припреме за друго полугодиште 

 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Фебруар    

▪ извештаји са семинара 

▪ дискусија и размена искустава  

▪ планирање пројектних активности у 

другом полугодишту 

▪ организација активности за Недељу 

каријере 

руководилац 

стручног 

већа 

 

чланови 

Тима за 

каријерно 

вођење 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Март    

▪ евалуација рада на пројектима 

▪ сарадња са члановима тимова за 

инклузивно образовање и уређење школе, 

наставницима грађанског васпитања  

(Израда постера и плаката 

посвећених људским правима, култури 

инклузивности и еколошким темама у сарадњи са 

Еко-школом) 

• организација активности за Недељу 

каријере 

 

 

 

 

Наставници 

Уметности и 

дизајна 

 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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 чланови 

Тима за 

каријерно 

вођење 

Април    

▪ анализа рада у трећем класификационом 

периоду 

▪ проблеми у настави и предлози за њихово 

решавање  

 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Мај    

▪ евалуација ученичких постигнућа и 

продуката 

▪ план презентације продуката пројектне 

наставе 

 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун    

• анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

• представљање најзначајнијих 

резултата пројектне наставе у 

текућој години (Етвининг и осталих 

пројеката) 

 

Катарина 

Петровић, 

Јелица Пајић 

и остали 

наставници 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

Огледни 

час 

Август    

▪ израда Плана рада стручног већа за следећу 

школску годину и одређивање задужења 

▪ израда годишњих планова за наредну 

школску годину 

▪ наставна средства: анализа потреба 

 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Образовна област -Биологија, физика и хемија 

 (руководилац Миленко Јездимировић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 
Сарадници 

Начин 

реализац

ије 

Септембар    

▪ Разговор о стандардима и исходима и 

њиховој примени у настави 

▪ Израда наставних планова и програма 

▪ Предлагање уџбеника и литературе 

▪ Планирање израде иницијалних тестова 

▪ Планирање одржавања писмених  

провера знања 

▪ Анализа опремљености кабинета 

▪ Разматрање интерног стручног 

усавршавања 

▪ Израда предлога стручног усавршавања 

▪ Заједничка припрема испитних питања за 

разредне, поправне и ванредне испите 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Октобар    

▪ Планирање допунске  наставе 

▪ Планирање додатне наставе 

▪ Разматрање коришћења дигиталних 

ресурса за потребе организације 

различитих облика наставе 

▪ Анализа резултата иницијалних тестова 

▪ Планирање израде тестова уз коришћење 

стандарда образовних потигнућа 

▪ Разматрање прилагођавања захтева у 

оцењивању према ученицима различитих 

потреба и интересовања 

▪ Усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ Сарадња са психолошко - педагошком 

службом (индивидуализација наставе, 

ИОП) 

▪ Планирање међусобних посета часовима 

у циљу размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 
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▪ Планирање одржавања угледних, 

огледних и интердисциплинарних часова 

▪ Одређивање наставних тема за тематско 

планирање наставе 

▪ Планирање набавке потребних наставних 

средстава и опреме за реализацију 

тематске наставе ( и других облика 

наставе) 

Новембар    

▪ Анализа успеха ученика и реализације 

програма на крају првог 

класификационог периода 

▪ Анализа критеријума оцењивања 

▪ Разматрање мера и предлога за 

побољшање успеха ученика 

▪ Интерно промовисање резултата добре 

праксе 

▪ Разматрање тема за матурске радове 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Децембар     

▪ Планирање учешћа ученика на 

такмичењима 

▪ Припрема ученика за такмичења 

▪ Реализација планираних угледних, 

огледних и интердисциплинарних часова 

(уколико је реализација предвиђена 

током овог месеца) 

▪ Реализација тематске наставе (уколико је 

реализација предвиђена током овог 

месеца) 

▪ Посета Фестивалу науке 

▪ Избор тема за матурске радове 

▪ Организовање консултативне наставе за 

матуранте у погледу израде матурских 

радова 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

 

Јануар и фебруар    
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▪ Анализа рада и успеха ученика у првом 

полугодишту са посебним освртом на 

ученике првог разреда 

▪ Разматрање мера за побољшање успеха 

ученика 

▪ Припрема ученика за такмичења 

▪ Анализа реализације, посећености и 

ефеката часова допунске и додатне 

наставе 

▪ Анализа ефеката и планирање 

унапређења тематски планиране наставе 

(уколико је реализована претходног 

месеца) 

▪ Анализа одржаних угледних, огледних и 

интердисциплинарних часова (уколико 

су реализаовани у претходном периоду) 

▪ Организовање консултативне наставе за 

матуранте у вези израде матурских 

радова 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Март    

▪ Припрема ученика за такмичења 

▪ Организовање консултативне наставе за 

матуранте у вези израде матурских 

радова 

▪ Реализација тематске наставе (уколико је 

реализација предвиђена током овог 

месеца) 

▪ Реализација планираних угледних, 

огледних и интердисциплинарних часова 

(уколико је реализација предвиђена 

током овог месеца) 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Април    
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▪ Анализа рада и успеха ученика у првом 

полугодишту са посебним освртом на 

ученике првог разреда 

▪ Разматрање мера за побољшање успеха 

ученика 

▪ Интерно промовисање резултата добре 

праксе 

▪ Анализа ефеката и планирање 

унапређења тематски планиране наставе 

(уколико је реализована претходног 

месеца) 

▪ Реализација планираних угледних, 

огледних и интердисциплинарних часова 

(уколико је реализација предвиђена 

током овог месеца) 

▪ Учешће и помоћ у органиацији 

пројектног дана у сарадњи са еко 

школом 

▪ Организовање консултативне наставе за 

матуранте у вези израде матурских 

радова 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Мај    

▪ Реализација тематске наставе (уколико је 

реализација предвиђена током овог 

месеца) 

▪ Реализација планираних угледних, 

огледних и интердисциплинарних часова 

(уколико је реализација предвиђена 

током овог месеца) 

▪ Организовање консултативне наставе за 

матуранте у вези израде матурских 

радова 

▪ Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

Јун    
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▪ Анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

▪ Анализа реализације редовне, додатне и 

допунске наставе 

▪ Анализа успеха ученика на разредним и 

поправним испитима 

▪ Анализа постигнутих резултата ученика 

на такмичењима 

▪ Анализа постигнућа на пробним 

матурама и државној матури и 

планирање мера за унапређење квалитета 

рада школе 

▪ Преглед остварених активности у домену 

стручног усавршавања 

▪ Израда извештаја о раду стручног већа у 

школској 2022/2023. години 

▪ Израда предлога поделе часова на нивоу 

стручног већа 

▪ Избор председника стручног већа за 

наредну школску годину 

руководилац 

стручног 

већа 

сви 

чланови 

стручног 

већа 

састанак 

 

 

Образовна област – Математика и информатика  

(руководилац Биљана Ристић) 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

Септембар 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ израда планова и програма за све 

разреде и смерове 

▪ израда ИОП-а 

▪ припрема и и реализација иницијалног 

тестирања за ученике првог разреда 

▪ мере за побољшање услова рада 

▪ захтеви за набавку нових учила и 

потрошног материјала 

▪ планирање писмених задатака и тестова 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ планирање извођења екскурзије 

▪ стручно усавршавање наставника 

▪ планирање стручног усавршавања 

▪ упознавање наставника са концептом 

Државне матуре 

▪ одређивање наставних тема за тематско 

планирање наставе (пројектну наставу) 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Октобар 

▪ планирање додатне и допуске наставе и 

секција 

▪ Састанак на тему стандарда, 

компетенција и исхода и њихове 

примене у настави 

▪ евидентирање ученика за ИС Петница 

▪ укључење у рад Републичког центра за 

таленте 

▪ договор о огледним и стручним 

предавањима 

▪ сарадња са психолошко-педагошком 

службом 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ учешће у манифестацији Фестивал 

науке 

▪ учешће у активностима самовредновања 

рада школе  

Новембар 

▪ анализа успеха на крају првог 

класификационог периода 

▪ утврђивање тема за матурске радове 

▪ како користимо резултате тестова 

заснованих на стандардима за 

унапређење свог и рада школе? 

▪ анализа евентуалних проблема у раду 

▪ уједначавење критеријума за оцењивање 

ученика 

▪ анализа праксе формативног оцењивања  

▪ реализација часова редовне, додатне и 

допунске наставе, секција 

▪ међусобна посета часовима 

▪ пријава ученика за такмичења 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Децембар  

▪ уједначење критеријума оцењивања    

▪ напредовање ученика, анализа оцена 

▪ допунска и додатна настава, секције 

▪ анализа критеријума оцењивања 

▪ анализа успеха на крају првог 

полугодишта  

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јануар 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

• Реализација плана и програма 

• анализа рада такмичара  

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Фебруар 

▪ учествовање на семинарима 

▪ припрема за општинско такмичење 

анализа проблема у реализацији 

програма 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Март 

▪ заједничка реализација писменог 

задатка из математике  

▪ мере за побољшање успеха 

▪ резултати општинског такмичења и 

анализа успеха 

▪ припреме за градско такмичење 

▪ реализација допунске и додатне наставе, 

секција 

▪ учешће у такмичењу Кенгур без граница 

▪ усаглашавање критеријума оцењивања 

▪ рад са такмичарима 

▪ међусобне посете часовима 

учешће у манифестацији Дана броја Пи 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Април 

▪ анализа рада у трећем  

класификационом периоду 

▪ разматрање потешкоћа у раду  

▪ резултати градског такмичења и 

евентуалне припреме за републичко 

такмичење 

▪ учешће у такмичењу Кенгур без граница 

▪ анализа успеха такмичара 

▪ проблеми у настави 

Припремне активности за пробу 

Државне матуре 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Мај 
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Садржаји програма 
Носиоци 

задужења 

Сарадни-

ци 

Начин 

реализа-

ције 

▪ анализа рада секција 

▪ анализа успеха на протеклим 

такмичењима 

▪ припреме за ивођење матурских испита 

у јунском испитном року 

учешће у Мају месецу науке 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун 

▪ анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

▪ реализација матурског испита у јунском 

испитном року 

▪ спровођење пробне државне матуре  

▪ реализација редовне, додатне и 

допунске наставе, секција 

▪ извођење разредних испита  

▪ подела часова  

планирање потреба за наредну годину 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јул – август 

▪ извођење разредних, поправних и 

матурских испита 

▪ анализа резултата на пробној државној 

матури 

▪ израда Плана рада стручног већа за 

следећу школску годину и одређивање 

задужења 

организација почетка нове школске 

године 

руководилац 

стручног већа 

сви 

чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

 

Образовна област: Уметности 

(руководилац: Марија Јовановић) 

 

Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

Септембар 
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Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

- Избор председника стручног већа и 

договор о рад 

- Разговор о исходима, циљевима и 

задацима и њиховој примени у настави 

музичке културе и ликовне културе 

- Предлагање уџбеника и литературе 

- Рад са даровитим ученицима, избор 

ученика за музичку и ликовну секцију 

- Набавка наставних средстава 

- Разматрање интерног стручног 

усавршавања  

- Израда предлога стручног 

усавршавања  

- Заједничка припрема испитних 

питања за разредне, поправне и 

ванредне испите 

-Договор око сарадње и корелације и 

пројектне наставе у оквиру већа, као и 

са другим већима 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Октобар 

-Планирање рада секција и додатне 

наставе 

-Разматрање коришћења дигиталних 

ресурса за потребе организације 

различитих облика наставе 

-Рад са даровитим ученицима 

-Учешће на актуелним конкурсима и 

пројектима ван и унутар школе 

-Припрема изложбе у школи 

-Разматрање прилагођавања захтева у 

оцењивању према ученицима 

различитих потреба и интересовања 

-Усаглашавање критеријума оцењивања 

-Сарадња са психолошко - педагошком 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

службом (индивидуализација наставе, 

ИОП) 

-Планирање међусобних посета 

часовима у циљу размене искустава 

- Одређивање наставних тема за 

тематско планирање наставе 

-Организована посета изложби или 

концерту у граду 

Новембар 

 -Припрема даровитих ученика за 

наступ на такмичењу певања у 

категоријама соло певање и мали 

вокални састави 

-Припрема приредбе посвећене 

обележавању школске славе Св Сава 

-Учешће на актуелним конкурсима и 

пројектима ван и унутар школе 

-Припрема изложбе у школи 

-Припрема огледних и угледних часова 

-Планирање међусобних посета 

часовима у циљу размене искустава 

-Размена искустава 

-Планирање набавке потребних 

наставних средстава и опреме за 

реализацију тематске наставе (и других 

облика наставе) 

- Анализа успеха ученика и реализације 

програма на крају првог 

класификационог периода 

- Анализа критеријума оцењивања 

- Разматрање мера и предлога за 

побољшање успеха ученика 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 



    Седма београдска гимназија 

 

236 

 

Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

Децембар  

-Договор око организације прославе 

Светог Саве 

-Интерно промовисање резултата добре 

праксе  

-Реализација планираних угледних, 

огледних и интердисциплинарних 

часова (уколико је реализација 

предвиђена током овог месеца) 

-Реализација тематске наставе (уколико 

је реализација предвиђена током овог 

месеца) 

- Избор тема за матурске радове 

- Организовање консултативне наставе 

за матуранте у погледу израде 

матурских радова  

- Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава  

-Анализа рада стручног већа 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јануар 

-Припрема изложбе радова на тему 

Свети Сава 

-Припрема приредбе поводом 

обележавања школске славе 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Фебруар 

- Анализа рада и успеха ученика у 

првог полугодишту са посебним 

освртом на ученике првог разреда 

- Мере за побољшање успех 

- Учешће на актуелним конкурсима 

- Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава пројектима ван и 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

унутар школе 

- Анализа реализације, посећености и 

ефеката часова секције и додатне 

наставе 

-Анализа ефеката и планирање 

унапређења тематски планиране 

наставе (уколико је реализована 

претходног месеца) 

-Организовање консултативне наставе 

за матуранте у вези израде матурских 

радова 

Март 

-Индивидуални рад са ученицима који 

се припремају за такмичење 

-Организовање консултативне наставе 

за матуранте у вези израде матурских 

радова 

-Размена искустава 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Април 

-Учешће на актуелним конкурсима и 

пројектима ван и унутар школе 

-Припрема изложбе у школи 

-Индивидуални рад са ученицима који 

се припремају за такмичење 

-Анализа рада и успеха ученика у 

првом и другом полугодишту са 

посебним освртом на ученике првог 

разреда 

-Разматрање мера за побољшање 

успеха ученика 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Мај 
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Садржаји програма Носиоци 

задужења 

Сарадници Начин 

реализације 

-Учешће на актуелним конкурсима и 

пројектима ван и унутар школе 

-Припрема изложбе у школи 

- Организовање консултативне наставе 

за матуранте у вези израде матурских 

радова 

- Међусобне посете часовима у циљу 

размене искустава 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун 

-Анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

-Анализа реализације наставног плана и 

програма на крају школоске године 

- Анализа реализације редовне, додатне 

и допунске наставе и секција 

- Анализа успеха ученика на разредним 

и поправним испитима  

-Анализа постигнутих резултата 

ученика на 

такмичењима 

- Писање извештаја о раду секција 

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Август 

-Израда нових планова и програма 

-Подела часова наставницима 

-Подела задужењима секцијама 

-Избор руководиоца већа  

руководилац 

Стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

 

 

Ликовна култура – додатна настава 
 

У оквиру додатне наставе ученици трећег и четвртог разреда ће посећивати 

изложбе у граду. Није могуће направити прецизан програм јер не постоји ни сигуран 

календар догађања у граду. За ову годину планиране су и посете Народном музеју, 
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Музеју савремене уметности, „Легату Петра Лубарде“, “Музеју афричке уметности“ 

као и сличним институцијама у граду и земљи и евентуално учешће у радионицама 

које ове институције организују. 

 Додатна настава ће се одвијати суботом осим у неким изузетним 

случајевима. Уколико услови не буду дозвољавали групне посете музејима, ученици 

ће се упућивати на индивидуално или виртуелно посећивање галерија и музеја. 

 

 

Музичка култура – додатна настава 

 
На часовима додатне наставе остварују се садржаји за које ученици показују посебно 

интересовање. Слушају се нова музичка дела (или понављају позната) из области 

које се обрађују на редовној настави или су моментално актуелна у уметничком 

животу наше земље и света. Поједини ученици могу по слободном избору, уз 

консултовање и помоћ наставника да припреме литерарне саставе о слушаним 

делима. 

У оквиру додатне наставе предмета музичке културе, у зависности од 

епидемиолошких могућности  и организације рада школе, у школској 2022-2023 

години планирано је организовање концерата у школи, заједничке посете оперским 

и балетским представама, концертима и пројекцијама музичких филмова. Једна 

представа или концерт ван школе рачунају се као 4 часа додатне наставе. 
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Образовна област – Физичко и здравствено васпитање 

(руководилац Бојан Пејчић) 

Задаци и активности 
Носиоци 

задужења 
Сарадници Начин реализације 

Септембар 

· усвајање и усаглашавање 

наставног плана и програма 

· одабир термина за секције и 

организација истих квартално у 

зависности од календара 

такмичења 

· планирање стручног 

усавршавања за текућу школску 

годину из каталога ЗУОВА 

· планирање међусобних посета 

часовима, огледних и угледних 

часова у првом полугодишту 

· набавка наставних средстава 

· припрема и почетак школског 

првенства у спорту планираном  

по календару школских 

општинских такмичења у 

организацији школског 

спортског савеза 

· планирање и разматрање 

могуће наставе на даљину 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Октобар 
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· припрема и почетак школског 

првенства у  у спорту 

планираном  по календару 

школских општинских 

такмичења у организацији 

школског спортског савеза 

· припрема и почетак школског 

првенства у стоном тенису, 

ватерполу  и  пливању 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Новембар 

· припрема и почетак школског 

првенства у  у спорту 

планираном  по календару 

школских општинских 

такмичења у организацији 

школског спортског савеза 

· анализа успеха у првом 

класификационом периоду 

· реализација програма на крају 

првог класификационог периода 

· анализа ефеката  могуће 

наставе на даљину 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Децембар  

· анализа дидактичких принципа 

у оцењивању 

· проблеми у настави 

· анализа планираног и 

реализованог плана и програма 

· разматрање понуда за зимовање 

у терминима који ће бити 

накнадно одређени                                              

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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· пријављивање заинтересованих 

ученика за обуку (скијање) 

Јануар 

· анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

· списак ученика за одлазак на 

зимовање 

· почетак другог полугодишта 

· планирање ефеката наставе на 

даљину 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Фебруар 

· анализа евентуалних посећених 

семинара  

 · предлог мера за унапређење 

наставног процеса  

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Март 

· припрема и почетак школског 

првенства у  у спорту 

планираном  по календару 

школских општинских 

такмичења у организацији 

школског спортског савеза 

· планирање међусобних посета 

часовима, огледних и угледних 

часова у првом полугодишту 

· анализа реализације зимовања 

· приказ примера добре праксе у 

области наставе на онлајн 

платформама 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Април 
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· припрема и почетак школског 

првенства у  у спорту 

планираном  по календару 

школских општинских 

такмичења у организацији 

школског спортског савеза 

· припрема програма за Дан 

школе 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Мај 

· анализа евентуалних посећених 

семинара  

· провера и усаглашавање 

критеријума оцењивања ученика 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Јун 

· анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

· анализа реализације наставног 

плана и програма на крају 

школоске године 

· извештај о раду секција 

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 

Август 

· израда нових планова и 

програма 

· подела часова наставницима 

· подела задужењима секцијама 

· избор руководиоца већа  

руководилац 

стручног већа 

сви чланови 

Стручног 

већа 

састанак 
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ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, ОРГАНА 

РУКОВОЂЕЊА И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 

Школски одбор 

 

 

Планиране активности за школску 2022/2023. годину 

● Усвајање Извештаја о раду школе за претходну школску годину 
● Усвајање Извештаја о раду директора школе за претходну школску годину 
● Доношење Годишњег плана рада школе за текућу годину 
● Доношење Школског развојног плана 
● Доношење Школског програма 
● Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених за претходну школску 
годину 
● Доношење Плана стручног усавршвања запослених  
● Одлучивање о пословању школе и наменском коришћењу средстава посебног 
фонда школе 
● Усвајање финансијског извештаја и годишњег обрачуна школе 
● Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање 
● Давање мишљења о избору кандидата у поступку пријема нових радника 
● Разматрање успеха ученика  
● Предузимање мере за побољшање услова рада школе и остваривање васпитно-
образовног рада 
● Усвајање нормативних аката 
● Одлучивање по жалбама 
● Вршење других послова утврђених законом, Актом о оснивању и Статутом 

 

 

Директор школе 

 

Директор руководи Школом и у вези с тим стара се о: 

− остваривању Плана и програма рада Школе, 

− законитости рада Школе, 

− унапређивању образовно-васпитног рада, 

− организује инструктивно-педагошки рад и надзор и предузима одговарајуће 

мере у циљу унапређивања рада, посебно увођење иновација, огледног рада и 

програма истраживања, 

− сазива и руководи седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума, 

− усмерава и усклађује рад стручних органа, 

− сарађује са родитељима и ученицима 

− обезбеђује кадровске и материјалне услове за успешну реализацију Плана и 

програма и његово осавремењивање, 

− прати припрему и реализацију матурских испита. 
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Оперативни план директора Школе 

 

Садржај рада Време 

− организовање израде и усвајања Извештаја о раду школе у 

школској 2021/2022. години 

− организовање израде и усвајања Годишњег плана рада 

школе за  школску 2022/2023. 

− организовање наставе и рад помоћно-техничког особља 

− организовање и вођење стручних састанака у школи 

(Наставничко веће, Педагошки колегијум) 

− учествовање у раду Актива директора Звездаре 

− остваривање сарадње са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Секретаријатом за образовање 

Скупштине града Београда, Градском општином Звездара, 

Полицијском испоставом Миријево и Полицијском 

станицом Звездара због што ефикаснијег организовања 

нове школске године 

− контакт и сарадња са родитељима, ученицима 

− конституисање Савета родитеља и Ученичког парламента  

− учествовање у раду Школског одбора  

− организовање екскурзија: доношење плана екскурзија, 

организација поступка јавне набавке  

− организовање родитељских састанака и рада одељењских 

старешина 

− праћење увођења у посао професора – почетника, израда 

распореда за проверу припремљености за полагање испита 

за лиценцу и формирање комисије за проверу (током целе 

године) 

− организација Државне матуре: стандарди образовних 

постигнуча, операционализација исхода  

− Планирање пројектне / тематске наставе: сарадња са 

тимовима за обезбеђивање квалитета и развој установе и 

међупредметне комптенције и развој предузетништва  

 

септембар 

− организовање и учествовање у педагошко-инструктивном 

увиду у образовно-васпитни рад наставника 

− организовање и учествовање у прегледу педагошке 

документације 

− организовање и вођење стручних састанака 

− контакт са културним институцијама, факултетима БУ и 

државним органима 

− учешће у раду Заједнице гимназија Србије 

− састанци у Секретаријату за образовање 

− праћење активности самовредновања рада школе  

 

октобар 
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− сарадња са родитељима и ученицима 

− рад у стручним органима школе 

− анализа образовно васпитних резултата школе у првом 

класификационом периоду и пројектовање мера за њихово 

побољшање 

− анализа формативног оцењивања  

− организовање предавања и других видова обележавања 1. 

децембра, међународног Дана борбе против СИДЕ 

 

новембар 

− организовање послова на крају календарске и фискалне 

2022. године (попис имовине, контрола израде Завршног 

рачина и Финансијског плана, и др.) 

− учествовање у раду Школског одбора, Савета родитеља и 

Ученичког парламента 

− организација прославе Нове Године и Савиндана 

− организација кречења дела школе 

− организација набавке наставних средстава 

− истраживање тржишта радова за потребе израде 

Финансијског плана за 2023. годину  

− припрема плана уписа за наредну школсу 2023/2024. 

годину  

− анализа реализованих активности у области тематске и 

пројектне наставе 

 

децембар 

− ораганизовање и вођење стручних састанака 

− праћење стручног усавршавања 

− праћење и анализа ефеката хоризонталног учења (интерног 

усавршавања) 

− прослава Савиндана 

− анализа образовно-васпитних резултата рада школе на 

крају првог полугодишта и мера предузетих на торомесечју 

− учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља 

− учешће у изради Завршног рачуна и пописа 

− сарадња са државним органима 

− организовање педагошко-инструктивног увида у рад 

наставника 

− организовање матурских испита у јануарском ипитном 

року 

− анализа рада стручних већа и тимова 

 

јануар – 

фебруар  

− организовање предавања актуелног садржаја 

− ораганизовање и вођење стручних састанака 

− учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља 

− сарадња са ученицима и родитељима 

март 
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− организовање и учествовање у педагошко-инструктивном 

увиду у рад наставника 

− сарадња са културним институцијама и државним 

органима 

− учешће у активностима Еко-школе Седме београдске 

гимназије 

 

− учествовање у раду Заједницe гимназија 

− ораганизовање и вођење стручних састанака 

− анализа образовно-васпитних резултата рада школе 

постигнутих током трећег клсификационог периода и 

предузимање мера за њихово поправљање 

− праћење такмичења ученика и резултата постигнутих у 

Истраживачкој станици Петница 

− Припрема за спровођење пробне државне матуре 

− Праћење активности самовредновања рада школе 

− учешће у активностима Еко-школе Седме београдске 

гимназије 

  

април 

− анализа извођења предметне, допунске и додатне наставе, 

рада секција 

− ораганизовање и вођење стручних састанака 

− организовање педагошко-инструктивног увида у рад 

наставника 

− организовање припремне наставе и разредних испита за 

ученике четвртог разреда 

− организовање матурског испита у јунском испитном року  

− учешће у активностима Еко-школе Седме београдске 

гимназије 

 

мај 

− анализа обрзовно-васпитних резултата школе постигнутих 

на крају наставне године 

− анализа резултата пробне државне матуре  

− организовање поправних испита за матуранте 

− реализација матурских испита 

− организовање прославе матурске вечери 

− припрема за израду Извештаја о раду школе у школској 

2022/23. години и Плана рада школе у 2023/24. години 

− утврђивање броја наставника за наредну школску годину 

− организација уписа ученика у први разред 

− припрема за уређење школске зграде и набавку инвентара 

и потребних учила за наредну школску годину 

− израда распореда полагања разредних, поправних и 

матурских испита у августовском року 

 

јун – јул  



    Седма београдска гимназија 

 

248 

 

− организовање матурског испита у августовском испитном 

року 

− организација почетка нове школске године – завршне 

радње 

− анализа образовно-васпитних резултата школе на крају 

школске 2022/2023. године 

− организовање и вођење стручних органа школе 

(Наставничко веће, Педагошки колегијум) 

 

август 

 

 

План рада помоћника директора 

Време реализације 
Садржај рада Носиоци активности 

август-септембар, 

током године 

 

- Упис ученика у Е-упис 

-Рад у ЈИСП-у 

-Координисање у Е-

дневнику 

-ућешће у формирању 

одељења првог разреда 

-организација почетка 

нове школске године  

-организација дежурства 

наставника  

-израда четрдесеточасовне 

радне недеље за 

наставнике и стручне 

сараднике  

- пружање подршке 

наставницима у примени 

нових наставних облика     

-обавља консултације са 

наставницима о изради 

директор, помоћник 

директора, психолог, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

директор, помоћник 

директора, психолог, 

педагог 
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нових планова метода и 

стандарда 

- прати остваривање 

наставних планова и 

програма по Закону о 

средњој школи, 

 

-припрема извештаје о 

резултатима рада Школе; 

- контролише коришћење 

одабране уџбеничке  

литературе у сваком 

наставном  предмету 

- врши координацију и 

завршну израду Извештаја 

о раду и Плана рада 

школе.  

 

 

 

наставници, помоћник 

директора, 

директор и стручни 

сарадници 

 новембар-август - припрема и анализа 

успеха ученика на крају 

сваког класификационог 

периода. 

-Рад у ЈИСП-у 

-Координисање у Е-

дневнику 

 

наставници, помоћник 

директора, 

директор 
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током године -праћење реализације 

наставе 

-посета часовима редовне, 

допунске и додатне 

наставе 

- праћење организовања 

допунске и додатне 

наставе, организација 

дежурства наставника и 

ученика, 

- организација 

ваннаставних активности, 

распореда предавања, 

посета 

-помоћ наставницима у 

вођењу школске 

документације 

-преглед педагошке 

документације 

-организација часова за 

одсутне наставнике 

-организовање 

одељењских и 

наставничких већа 

-учешће у раду стручних 

већа и тимова 

-праћење успеха и 

постигнућа ученика 

-праћење учествовања 

ученика на школским 

такмичењима 

директор, помоћник 

директора, секретар, 

психолог, педагог 

 

 

 

 

 

наставници, помоћник 

директора, 

директор и стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 директор, помоћник 

директора, секретар, 

психолог, педагог 
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јун, јул, август - организација завршног 

испита 

 - организација разредних 

и поправних испита 

 -припрема педагошке 

документацију за нову 

школску годину и 

расподела задужења за 

наредну школску годину. 

-Рад у ЈИСП-у 

-Координисање у Е-

дневнику 

секретар матурског 

испита 

Јун - анализа остварених 

часова свих видова 

образовно-васпитног рада, 

-припрема педагошке 

документације за нову 

школску годину и 

расподела задужења за 

наредну школску годину. 

-Рад у ЈИСП-у 

-Координисање у Е-

дневнику 

директор и помоћници 

директора 

 

Савет родитеља 

 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког 

одељења, а бирају их родитељи ученика тог одељења на првом родитељском 

састанку тј. на почетку школске године у септембру месецу.  

Савет родитеља предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање 
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образовно-васпитног рада, разматра услове за рад установе, даје сагласност на 

програм и организовање екскурзије, разматра и друга питања утврђена Сатутом. 

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

директору и стручним органима Школе.  

На седницама ће бити разматрана питања која су у надлежности Савета 

родитеља. 

 Савет родитеља ће бити проширен у септембру родитељима ученика 

првог разреда. Састанак ће водити председник савета родитеља, а присутан ће бити 

директор и стручни сарадници. Бавиће се питањима: 

▪ успеха и дисциплине ученика током школске године 

▪ уредности у похађању наставе 

▪ планирањем и реализацијом екскурзија и излета ученика, извештајем о 

реализацији 

▪ сарађивањем са стручним сарадницима у професионалној орјентацији ученика 

▪ помоћи у опремању кабинета школе 

▪ мерама за унапређење наставе 

Састанци Савета родитеља ће се одржавати после сваког класификационог 

периода, на коме се утврђује успех дисциплина ученика и разматра реализација 

наставног плана и програма. 

Време одржавања 
састанка 

Оквирни дневни ред: Сарадници у реализацији 

септембар  1. Избор руководства 
Савета родитеља 
2. Избор представника 
родитеља у Школски одбора 
3. Избор представника 
Савета родитеља у Општински 
Савет родитеља 
4. Избор представника 
Савета родитеља у Стручни 
актив за школско развојно 
планирање, Тим за обезбеђење 
квалитета и Тим за превенцију 
дискриминације, насиља и 
злостављања 

Директор, педагог и 
психолог, секретар и шеф 
рачуноводства школе 
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5. Разматрање Годишњег 
плана о раду школе, Годишњег 
извештаја о раду школе и 
директора школе, Школског 
програма и Школског развојног 
плана 
6. Доношење одлуке о 
висини родитељске донације 
7. Доношење одлуке о 
накнади за професоре који воде 
ученике на екскурзију 

Новембар / 
децембар 

1. Анализа успеха ученика 
на крају првог полугодишта 
2. Усвајање Извештаја са 
екскурзије ученика трећег и 
четвртог разреда 
3. Учешће у 
самовредновању кључне 
области Настава и учење 

Директор, педагог и 
психолог, секретар и шеф 
рачуноводства школе 

Фебруар 1. Анализа успеха ученика 
на крају првог полугодишта 

Директор, педагог и 
психолог, секретар и шеф 
рачуноводства школе 

Април 1. Анализа успеха ученика 
на крају трећег 
класификационог периода 
2. Усвајање Извештаја са 
зимовања ученика 
3. Учешће у 
самовредновању кључне 
области Подршка ученицима 
4. Организација екскурзије 
за наредну школску годину 

Директор, педагог и 
психолог, секретар и шеф 
рачуноводства школе 

Јун / јул 1. Анализа успеха ученика 
на крају другог полугодишта 
2. Разматрање извештаја са 
екскурзије ученика првог и 
другог разреда 
3. Анализа извештаја о 
самовредновању рада школе 

Директор, педагог и 
психолог, секретар и шеф 
рачуноводства школе 
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РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ СЛУЖБИ 

У циљу законитог и потпуног остваривања планираних задатака у Школи 

раде: секретаријат, рачуноводство и помоћно-техничко особље. Број и структура 

запослених на овим пословима дати су у поглављу Кадровски услови рада овог 

Годишњег плана рада. 

Административна служба 

Циљ административног пословања је постизање једнообразности, ажурности, 

тачности и економичности рада Школе као целине. У том циљу, секретаријат Школе 

обавља: примање и прегледање поште, завођење и распоређивање аката, достављање 

аката у рад, административно-техничку обраду аката, отпремање поште, архивирање 

и чување аката и друге административне послове.  

Секретар Школе 

Управно-правни послови: 

▪ надзор над законитошћу рада школе 

▪ примена прописа и нормативних аката  

▪ израда нормативних аката школе 

Управни послови: 

▪ заступање 

▪ дисциплинске мере 

Административно-технички послови: 

▪ организовање 

Учешће у раду школских органа управљања: 

▪ техничке припреме 

▪ стручна припрема 

▪ информисање 

Организовање хигијенског и технчког одржавања школе 

Сарадња са привредом, институцијама и појединцима ван школе 

▪ повезивање са пословним личностима ван школе 

▪ истраживање тржишта ради техничко-технолошког унапеђења процеса 

наставе и ваннаставних активности 
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▪ истраживање могућности ангажовања запослених, као и ученика ради 

обезбеђивања допунских извора финансирања школе 

▪ непосредна организација и реализација свих напред поменутих облика 

сарадње 

Административни радник 

▪ административно-технички послови (вођење прописаних евиденција) 

Посебно је значајан рад секретаријата на вођењу и чувању педагошке 

документације и архивске грађе школе. 

Рачуноводство 

Рачуноводство Школе обавља све законом предвиђене задатке. То се, 

посебно односи на: 

▪ рукује финансијским средствима у оквиру својих овлашћења 

▪ врши исплате и уплате новчаних средстава у извршењу обавеза школе 

▪ саставља предлог финансијског плана 

▪ рад на припремама плана за израду периодичних и годишњих обрачуна 

▪ саставља периодични обрачун и годишњи обрачун 

▪ води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у 

складу са законским прописима 

▪ обавља све послове у вези са платним прометом 

▪ издаје све налоге за књижење, књижи и контролише књижење 

▪ организује и надгледа годишњи попис обавеза и потраживања наставних 

средстава и опреме школе 

▪ води благајички дневник 

▪ врши ликвидацију благајне 

▪ врши исплату зараде и других накнада из радног односа 

▪ води рачуна о ликвидацији аконтација по свим основама 

▪ обавља и друге послове предвиђене законом по налогу директора 

С обзиром на чињеницу да је то једна од веома важних  служби Школе, пред 

рачуноводство се, Годишњим планом рада школе и непосредним налозима 

претпостављених, постављају и неки задаци који су специфични за рад школа. Тако, 
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ова служба обавља послове новчаних терансакција (штампање налога за уплату) 

приликом уписа, организовања и реализације ваннаставних активности: (екскурзија, 

излета, матурске вечери и свим другим случајевима).  

Помоћно-техничко особље 

Помоћно-техничко особље се стара чистоћи и одржавању свих просторија и 

дворишта Школе, али обавља и читав низ послова везаних за ученике и рад Школе у 

целини. У њихов део посла улазе курирски послови, први сусрет странака (родитеља 

и других лица која улазе у школу) са школом, обезбеђење просторија школе од 

уласка непозваних лица (у том смислу координирају рад са дежурним професорима 

и ученицима) и читав низ других послова које је тешко унапред планирати. 

Реализацију и евиденцију свих активности, предвиђених годишњим Планом 

рада Школе, прати секретар и директор школе. 
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

Мисија наше школе је унапређење наставе, ваннаставних активности, те 

сарадња са установама од значаја за успешан рад школе. Ове школске године школа 

ће се усмерити на унапређење наставе, увођењем савремених наставних средстава, 

метода и облика рада уз коришћење адекватних наставних средстава. 

Редовну наставу као и ваннаставне активности испуниће настојања 

наставника да посвете пажњу надареним ученицима, као и онима који показују 

интересовања за све што је ново и разлочито. Настојаће се да ученик што више буде 

субјект у наставном процесу. Неговаће се отвореност за питања ученика, чиме се 

подстиче активност и заинтересованост ученика. 

Да би се избегла монотонија, инертност и незадовољство, младе људе треба 

учити, мотивисати и научити да дају адекватан допринос реализацији сопствених 

интереса.  

Стручна већа посвећују посебну пажњу напредним ученицима као и 

организовању додатне наставе ради припрема за такмичења. Сугерисаће се да се у 

оквиру већа истакну ученици који се издвајају по интересовању и сензибилитету за 

поједине предмете. Циљ је да се ученик посматра као целовита личност и избегне да 

се о ученику доноси суд само на основу једног предмет. Већина Стручних већа ће 

посветити посебну пажњу побољшању квалитета наставе и критеријуму оцењивања 

који је веома значајан. 

Школа ће организовати рад у низу различитих секција, где ће се ученицима  

који су надарени, али и онима који то који нису, али показују интересовање за 

садржаје ван школског програма, пружити могућност да нађу себе и да што више 

времена проведу у корисним активностима 

Наставници ће у оквиру редовне наставе користити новине у области којом 

се баве. Коришћењем знања из психологије и педагогије, настојаће да максимално 

активирају ученике у настави, подстичу дијалог у одељењу, што је примерно 

менталном узрасту и интересовањима ученика. Ученицима ће се давати могућност 

да користе своје индивидуалне способности и интересовање. Повећаће се настојање 

да се у наставни процес уведу разноврсни облици и методе рада, као и примена 

различитих наставних средстава. Континуирано ће се радити на сарадњи између 

Стручних већа у циљу повезивања наставе, како хоризонталне, тако и вертикалне. 

Одељењске старешине имају важну улогу у координацији ученика, 

наставника и родитеља. Организујући екскурзије и заједничке посете културним 

институцијама, упознаће боље личност ученика, као и услове у којима живи, што ће 

помоћи бољем разумевању ученика. Одељењски старешина ће имати значајну улогу 

у дограћивању својих ученика, као и у социјализацији, неговању хуманистичних 

односа и разумевања заједништва међу ученицима. 

У циљу унапређења комуникације између ученика и наставника, 
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превазилажење конфликата на релацији ученик-ученик, ученик-родитељ, укључиће 

се и Ђачки парламент. 

Ученици ће добити сазнања и о волонтеризму, организовању и обучавању 

волонтера, могућностима ангажовања волонтера у Србији, пружању подршке 

ученицима у инклузивном образовању, правилног начина исхране, принципима 

комуникације, медијације, полним односима и репродуктивном здрављу. Та своја 

теоријска и практична знања ће проверавати кроз такмичења, а својим радом ће 

помоћи оснивање и функционисање локалних Канцеларија за младе. 

Паралелно са едукацијом која ће се радити члановима Парламента и 

сарадницима из школе, иницирање ће се и спроводити акција у школи који ће 

углавном третирати забаву, културу и спорт. 
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У 

НАСТАВИ 
 

Програм стручног усавршавања конципиран је у функцији модернизације 

образовно-васпитног процеса. У том циљу настојаће се да библиотека редовно прима 

стручну литературу, како би пратила савремена достигнућа у науци. 

Посебна пажња ће се посветити педагошко-инструктивном раду. У том циљу 

планира се одржавање огледних часова предавања и дискусија на нивоу Стручних 

већа, узајамна посета часова и организовање интердисциплинарне наставе. Сви 

наставници су заинтересовани за усавршавање, како у струци, тако и у методолошкој 

пракси, али и унапређивању сопственог информатичког знања. 

Унапређење наставног процеса и напредовање у струци, реализоваће се кроз 

следеће наставне садржаје и активности: 

▪ планирање и програмирање свих учесника у васпитно-образовном процесу 

▪ разматрање и анализирање свих значајних  питања васпитно-образовне 

делатности од стране стручних органа и доношење предлога мера за што 

успешније остварење васпитно-образовне функције школе 

▪ унапређење рада стручних већа, одељењских већа и Наставничког већа 

▪ дисеминацију знања 

▪ интерна стручна усавршавања 

▪ унапређење инструктивно-педагошког рада директора и стручних сарадника у 

циљу боље реализације васпитно-образовних задатака 

▪ укључивање наставника и стручних сарадника у стручно усавршавање, које се 

организује на нивоу школе и других институција, пре свега: Министарства 

просвете Србије, струковних удружења, Истраживачке станице Петница, 

факултета, института и сл. 

▪ побољшање општих и посебних услова за рад 

▪ увођење нових наставних метода и облика рада 

▪ примена наставних средстава 

▪ мотивисање ученика за рад 
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▪ унапређење сарадње школе и друштвене средине, са посебним нагласком на 

укључивање друштвених чинилаца и родитеља у реализацији васпитно-

образовних задатака 

▪ набавке наставних средстава, стручне и друге литературе 

▪ објективно, подстицајно, мотивационо и правовремено вредновање рада 

ученика 

▪ активирање стручних органа школе и ученичких организација у напређивању 

васпитно-образовног рада школе 

▪ ангажовање органа управљања у школи у циљу благовеменог обезбеђивања 

виталних функција школе 

За школску 2022/2023. годину планира се организовање једног семинара из 

Каталога програма стручног усавршавања за све заинтересоване наставнике и 

стручне сараднике у Школи.  

Кат. 

број 

Назив семинара Компетенц

ија 

Приоритет Број 

бодова 

Цена 

семинара 

Организат

ори 

542 Израда 

инструмената 

формативног 

оцењивања 

 

К2, К19, 

К23 

П2 8 2900 по 

учеснику  

Центар за 

учење, 

едукацију 

и развој 

креативнос

ти 

"МИНА" 

 

Појединачно запослени планирају своје стручно усавршавање у складу са 

самопроценом личних компетенција и личним планом професионалног развоја.   

Ови планови су део Плана стручног усавршавања за школску 2022/2023. 

годину који је посебан документ који доноси Школски одбор на предлог стручних 

органа школе.  
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

Праћење и вредновање рада јесу категорије без којих нема поузданих 

резултата у образовању, нити поузданих кадрова у школама. Праћењем и 

вредновањем рада остварује се повратна веза, сумирање резултата и вршење 

неопходних корекција у раду школе. 

Праћење реализације садржаја по наставним предметима 

Поред овог Годишњег плана (чији су саставни део планови свих стручних 

актива, секција и других активности у Школи) и глобалних и оперативних планова 

наставника (чију реализацију констатују сами наставници на својим примерцима 

планова), евиденција се води и у књигама евиденције од стране одељењских 

старешина. Праћење реализације садржаја по наставним предметима врше 

одељењска већа,  стручни активи, психолог, помоћник директора и директор. Увид 

се остварује на седницама одељењских већа (констатовањем стања у књигама 

евиденције, а на основу изјава одељењских старешина и предметних наставника), 

стручних већа (на основу извештаја професора и непосредног увида председника 

стручних већа у рад чланова већа), увидом у вођење педагошке документације 

(глобалне и оперативне планове рада наставника и књиге евиденције) од стране 

помоћника директора и комисија, као и посетом часовима професора које реализују 

директор, помоћник директора, педагог и психолог школе. На седницама 

одељењских већа констатују се, евентуална, одступања и предлажу и усвајају мере 

за решавање насталих проблема. 

Праћење реализације осталих активности 

Реализацију осталих активности у Школи врше помоћник директора, 

психолог, педагог, стручна већа, одељењска већа, Педагошки колегијум  и 

Наставничко веће. На основу анализа помоћника директора, педагога и психолога 

школе и сопствених анализа наведени органи доносе одлуке о унапређивању и, 

евентуалном, отклањању неправилности и пропуста у остваривању наведених 

активности. 

На основу овог увида може се вредновати и рад наставника. Показатељи 

квалитета рада наставика су: 

▪ правилно планирање градива 

▪ успешност у реализацији наставе 

▪ знање које показују ученици 

▪ учешће у ваннаставним активностима 

▪ уредност у вођењу педагошке документације 
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▪ ангажованост разредног старешине 

▪ организовање културних и спортских манифестација у школи и ван ње 

▪ успешност у сарадњи са ученицима 

▪ ангажовање око такмичења 

Утврђивање резултата рада 

Утврђивање резултата рада врши се периодично (по класификационим 

периодима). Анализу врше директор и помоћник директора уз активно учешће 

одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, педагога и психолога 

школе. Поред упоређивања остварених резултата одељења и разреда у текућој 

школској години, врше се и упоредне анализе у односу на претходне школске 

године. Ове анализе представљају полазиште за предлагање и доношење одлука и 

мера за побољшање успеха и смањивање изостанака. Одлуке и мере доносе органи 

предвиђени Статутом школе, а на предлог директора. Упоредни подаци се јавно 

објављују (на огласним таблама за професоре и ученике) и прави се ранг листа 

успешности одељења по два критеријума (успех и изостајање). 

Појединачни успех ученика прате, пре свих, одељењски старешина и 

одељењско веће. Са појединачним успехом упозанају се родитељи ученика на 

родитељским састанцима и у непосредном разговору („отворена врата“ одељењских 

старешина и предметних наставника). Уз сарадњу са психологом, педагогом, 

помоћником директора и директором предлажу се мере за побољшање успеха и 

решавају актуелни проблеми у току школске године. 

Задужења за праћење и реализацију програма рада 

Директор Школе и помоћник директора  

● врши надзор и прати законитост извршења донетих одлука, 

● руководи радом Школе, 

● координира рад свих запослених, 

● одлучује о значајним питањима из области финансија, права, организације рада 

и прати материјално-финансијско пословање, 

● одговоран је за кадровску политику, 

● прати реализацију планираних послова у настави, 

● иницира и прати иновације и унапређивање педагошког рада, 

● прати стручно усавршавање професора, 

● у сарадњи са помоћником директора прати реализацију свих облика наставе и 
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ваннаставних активности, 

● прати остваривање Програма васпитног рада школе, 

● сарађује и прати рад одељењских старешина и председника одељењских 

заједница ученика, 

● координира и прати рад стручних већа, 

● у сарадњи са помоћником директора, педагогом и психологом школе прати и 

анализира успех и изостајање ученика, 

● води седнице и стара се о извршавању донетих одлука Школског одбора, 

Наставничког већа, Педагошког колегијума, и др, 

● заступа Школу и сарађује са одговарајућим институцијама, а посебно 

Министарством просвете, ради остваривања Плана рада школе. 

Психолог и педагог Школе 

● прате остваривање васпитне функције школе кроз рад: секција, здравствене и 

ментално-хигијенске заштите, друштвено-корисног и хуманитарног рада и др, 

● прате рад професора приправника и њихових ментора. 

● прате рад одељењских старешина, 

● прате и анализирају изостајање ученика, 

● прате реализацију додатне наставе, 

● прате стручно усавршавање професора, 

● организују и прате сарадњу школе са родитељима ученика, 

● прате реализацију планираних седница Педагошког колегијума, 

● сарађују са Школским одбором, 

● припремају извештаје о психолошко-педагошким делатностима школе, 

● прате рад Ученичког парламента, 

● прате реализацију редовне наставе кроз посете часовима и саветодавни рад, 

● реализују и анализирају самовредновање рада школе, 

● учествују у раду Актива за школско развојно планирање 

● спроводе истраживања 
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Секретар Школе 

● одговоран је за реализацију одлука Школског одбора и стручних органа школе у 

домену законских прописа, 

● прати реализацију програма рада: административног пословања школе и 

помоћно-техничког особља, 

● стара се о хигијенско-техничким условима рада школе. 

Руководиоци стручних већа 

● прате остваривање садржаја наставних планова и програма, 

● координирају рад на реализацији писмених задатака и вежби, методологији 

оцењивања - у сарадњи са директором, педагогом и психологом, 

● контролишу рад секција у оквиру свог већа. 

Одељењске старешине 

● воде уредно и благовремено педагошку документацију ученика, 

● прате резултате рада ученика у настави и другим активностима, 

● прате реализацију фонда рада свих облика васпитно-образовног рада у одељењу, 

● сарађују са родитељима, 

● настоје да формирају здрав колектив одељења која воде, 

● сарађују са стручним органима школе. 

Праћење је усмерено на правовремено сагледавање нивоа и квалитета 

планираних задатака и достигнутих резултата, откривање тешкоћа у раду и 

предлагање мера за отклањање уобичајених проблема. Праћење остваривања 

планираних задатака започиње одмах по доношењу Плана рада  школе и то на 

основу: 

- квантативних показатеља о: 

● радном ангажовању наставника и осталих радника 

● реализацији заједничког плана и програма и успеха на крају 

класификационих периода, које за свако одељење попуњава разредни 

старешина 

● реализацији радних обавеза стручних сарадника, директора и осталих 

радника 
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▪ педагошкој евиденцији која се води у школи, посебно разредних књига, књига 

дежурства, дневник рада и сл. 

▪ квалитативних показатеља: 

● сагледавање постигнутог нивоа у раду, процене квалитета реализације 

васпитно образовних задатака и усклађивању односа између  очекиваних 

резултата и чињеничног стања 

● подаци о инструктивно-педагошком раду директора и стручних сарадника 

● подаци о различитим облицима васпитно-образовног рада који се примењује, 

са циљем иновирања и усавршавања рада у школи 

● размена стручног искуства о реализацији планиранох задатака и нивоа 

постигнутих резултата 

● резултата који се постижу у оквиру ваннаставних активности 

● извештај одељењских старешина, стручних органа и наставника одговорних 

за извршавање специфичних задатака у школи са оценом рада, као и тешкоћа 

које би требало превазилазити  

● анализа података из глобалних и оперативних планова и припрема за 

непосредан рад са ученицима 

● извештај и анализа о раду школе са проценом нивоа остварености планираних 

задатака и постигнутих резултата. 
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Годишњи план рада Седме београдске гимназије за школску 2022/2023. 

годину донет је на седници Школског одбора 15.9.2022. године. 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

Мирослав Маркићевић                                                   Драгана Петровић 

 

 

 


