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УВОД 

 
Гимназија у Сремским Карловцима основана је 1791. године као прва 

школска установа српског народа. До 1921. године ради као класична гимназија и у 

том периоду је под  патронатом Српске православне цркве. Исте године постаје 

реална гимназија под државном управом, али се већ тридесетих година постепено 

враћају класична одељења и класичне студије. Након Другог светског рата, током 

којег је била именована у Хрватску гимназију, изједначава се са осталим 

гимназијама друштвеног смера. 

Године 1976. Гимназија је трансформисана у образовни центар за 

преводилачку, архивско – музејску, културолошку и правну струку са двогодишњим 

трајањем школовања. Карловачка гимназија свој данашњи профил добија 1990. 

године. Тада је постала филолошка гимназија са одељењима за класичне и живе 

језике. Специфичност  су  педагошки оптимална  одељења ( максимум  24 ученика) , 

као  и  подела  одељења  у  две  групе  за  матичне  предмете ( српски  језик и страни  

језици ), што  је  добра  основа  за  побољшање  квалитета  наставе  и  постигнућа  

ученика. 

Године 2006. Гимназија добија и награду„ др Ђорђе Натошевић“ за изузетне 

доприносе и резултате у раду. 

 Влада Републике Србије је 10.05.2007. године прогласила Карловачку 

гимназију школом од посебног значаја. 

Карловачка  гимназија  је  у  фебруару  2014. године  добила  изузетну  

Вукову  награду којом  се  потврдила  улога  и  историјски  значај  Карловачке  

гимназије  у  ширењу  образовања, културе  и  науке  у Републици  Србији  и  ван  

граница нашег  региона. 

1.1. Мисија 

Карловачка гимназија је најстарија гимназија у Срба. Од 2006. године 

Карловачка гимназија има статус школе са посебним националним значајем за 
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Републику Србију.  Током 228 година постојања имала је различита усмерења 

(општа гимназија, усмерена (преводилачки, архивски, правни, културолошки, 

књижничарски  и класични смер), да би од 1990. године била модерна филолошка 

гимназија. 

Чувајући и негујући традицију, Карловачка гимназија данас представља 

савремену образовну институцију, у којој се изучавају класични и живи језици, 

друштвене и природне науке и уметност. 

Од оснивања до данас школу похађају ученици са територије Републике 

Србије и земаља из окружења.  

У школи се посебна пажња поклања ваннаставним и креативним 

активностима и реализацији пројеката који негују мултикултуралност на 

регионалном и међународном нивоу.  

Гимназију карактерише посебан дух привилегованог сабеседништва између 

наставника и ученика, а многи бивши ученици данас су професори Карловачке 

гимназије. 

1.2 Визија 

 Карловачка гимназија треба да буде препознатљива не само по 

дугогодишњој традицији и значају који има, већ мора обезбедити препознатљив 

статус и углед школе, ученика и свих запослених истицањем свих достигнућа, 

квалитета наставног процеса и кадра, промоцијом ученичких постигнућа на 

такмичењима и резултата рада наставника.  

 Нарочито је битно подизање нивоа културе понашања и квалитет рада 

наставног особља. 

 Желимо наставнике који су спремни да се посвете унапређењу наставе, 

плана и програма, који су одговорни за квалитет својих остварења и квалитет исхода  

наставног процеса. Жеља нам је да настава и целокупни курикулум буду у складу са 

развојним и образовним потребама и могућностима ученика, те да се тај процес 

одвија кроз подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, 

социјалног, моралног и естетског развоја. Наши ђаци треба да стекну квалитетно 

образовање које ће им омогућити употребу стеченог знања не само у даљем 

школовању већ и у свакодневном животу. Да буду припремљени за савремено доба и 

све модерне токове, како у земљи тако и у иностранству. 

 Школа мора да буде место где ће се деца сусрести са савременим 

технологијама и интерактивним методама. Само на тај начин се може обезбедити 
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квалитетна и интересантна настава. Желимо да школа буде отворено место које ће 

деца волети да посећују и ван наставе због занимљивих садржаја које ћемо им 

понудити. Толерантни и демократски односи између наставника и ученика, те међу 

самим наставницима, такође су део визије наше школе. Наставници ће подстицати 

рад ученика, пажљиво пратити развој сваког ученика, процењивати њихове 

способности, препознати квалитете ученика и омогућити им напредовање кроз 

појачан рад, додатну наставу и припрему за такмичења и упис на факултет. 

Школа мора да обезбеди наставницима и ученицима добру радну атмосферу 

побољшањем материјално-техничких услова и уређењем учионица и дворишта. Пре 

свега, мора се радити на побољшању међусобне комуникације да би се постигла 

константно добра радна атмосфера.  Морамо увек бити поносни на чињеницу да смо 

професори, тј. ученици једне тако значајне институције. 

 Увођење нових смерова, јапанског језика и норвешког језика 2018. године 

допринело је знатном броју  заинтересованих ученика за упис у  Карловачку 

гимназију, као и увођење Специјализованог одељења за ученике са посебним 

способностима за историју и географију 2020. године довешће Карловачку гимназију 

у ред школа које учвршћују сарадњу и заједничке пројекте са значајним културним и 

образовним државним институцијама са циљем  да ниво образовања и васпитања 

достигне највеће размере, те је 9. септембра 2020. године поводом отварања 

Специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за географију и 

историју Карловачка гимназија потписала споразум о сарадњи са Музејом града 

Новог Сада, Архивом Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, 

са Историјским архивом града Новог Сада, Музејом Војводине, Департманом за 

географију, туризам и хотелијерство Природно математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду у настојању да ученици новооснованог одељења у 

наведеним институцијама похађају наставу из стручних предмета. 

 Карловачка гимназија је постала PASH - школа, део иницијативе „Школе: 

партнери будућности“, Министарства иностраних послова Немачке, док је увођење 

полагања ДСД 1, 2 испита значајно допринело побољшању квалитета наставе 

немачког језика и ученицима је пружена могућност стицања међународне језичке 

дипломе на нивоима А2/Б1 и  Б2/Ц1. У кооперацији са ZfA, Савезном управом за 

школство у иностранству, унапредили смо наставна средства за немачки језик и 

опремили учионицу за немачки језик  (пројектор,  лаптопови, библиотека). Тако смо 

постали конкурентнији у односу на друге школе које нуде изучавање немачког 

језика. 

Током протекле школске године реализован је и пројекат отварања 

Конфуцијеве учионице уз подршку Конфуцијевог института при Филозофском 

факултету у Новом Саду и Владе Народне Републике Кине. Ученицима Карловачке 
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гимназије омогућено је изучавање кинеског језика уз помоћ најсавременије техничке 

опреме и наставних средстава. Лаптоп рачунари обезбеђени су наставницима и 

лекторима кинеског језика, а таблети су на располагању ученицима. 

У текућој школској години планирано је увођење лектора у наставу енглеског, 

шпанског, италијанског, јапанског, немачког и француског језика за ученике трећег 

и четвртог разреда. Лектор за руски језик отпочео је са радом од прве наставне 

недеље 2019/20. школске године захваљујући сарадњи са Руским домом, док лектори 

за немачки и кинески континуирано изводе наставу у одељењима, у којима се 

наведени језици изучавају.  

 Школу треба презентовати путем веб-сајта који ће бити двојезичан, српско-

енглески, који ће бити редовно ажуриран и садржити све релевантне податке о 

школи, организацији наставе, активностима и догађајима. Ми ћемо се, као школа, 

трудити да негујемо све међународне контакте и по могућности их проширујемо. 

Карловачка гимназија треба и даље да негује сарадњу са локалним институцијама и 

организацијама. Уз њихову подршку можемо очекивати побољшање услова рада. 

Карловачка гимназија ће од 2020. године започети реализацију Еразмус плус 

пројеката на пољу размене са гимназијалцима из Шпаније, Француске и 

Португалије. У пројекту ће учествовати следеће школе:  

1. Карловачка гимназија, Сремски Карловци, Србија 

2. Colegio Sagrada Familia Siervas de San José, Саламанка, Шпанија 

3. Аgrupamento de Escolas Latinho Coelho, Ламего, Португалија 

4. CLG William Henri Classen, Ailly Sure Noye, Француска.   

 Изградња дома ученика омогућила би Карловачкој гимназији да унапреди 

извођење наставног плана и програма и  да његове  специфичности реализује у 

највећој мери и за оне ученике, који живе ван територије општине Новог Сада и 

Сремских Карловаца. Тиме би се великом броју заинтересованих ученика омогућило 

школовање у најстаријој српској гимназији, будући да је тренутно преко сто ученика 

смештено у школским домовима у Новом Саду, као и у приватном смештају у 

Сремским Карловцима. Оваквим решењем проблема побољшали би се, не само 

услови ученика, већ и запослених у Гимназији, јер би се тиме могло повећати 

њихово професионално ангажовање и на тај би се начин могао решити проблем 

недостатка норме у појединим случајевима.  
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Оваква визија може да постане стварност само уколико наставници, директор, 

стручни сарадници, ученици, родитељи и локална заједница заједно раде на њеном 

остварењу.  

1.3 Верификација школе 

На основу решења Министарства просвете Републике Србије (живи и 

класични језици: 128-022-339/2020-01 од 07.09.2020.) испуњени су прописани услови 

у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја 

наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика да би Карловачка 

гимназија у Сремским Карловцима остваривала Наставни план и програм гимназије 

за обдарене ученике, профили: класични и живи језици и смер гимназије за ученике 

са посебним способностима за географију и историју.  
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2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  РАДА 

Годишњи план рада  је сачињен на основу члана 62. Закона о основама 

система  образовања  и  васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 

закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 

Годишњи план рада школе је њен базични, радни документ којим се регулише 

и организује рад школе у целини. 

Приликом израде Плана за школску 2020/2021. годину руководили смо се 

анализом остварења садржаја из претходне школске године. Иновације у плану и 

програму прилагођене су Наставном плану и програму за обдарене ученике у 

филолошкој гимназији, који је ступио на снагу јануара 2017. године, октобра 2019. 

године, као и јула и септембра 2020. године. Циљ нам је да се настава унапреди и 

постигну још бољи резултати. Ученици првог  разреда од ове школске године 

обухваћени су новим Наставним планом и програмом који је ступио на снагу у јулу 

2020. године. Ученници новооснованог одељења у Карловачкој гимназији, 

Специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за географију и 

историју, обухваћени су посебним Наставним планом и програмом, који је ступио на 

снагу у септембру 2020. године.   

Годишњи план садржи конкретизоване задатке, врсту и обим васпитно-

образовне делатности, организацију рада у свим сегментима, носиоце задатака, 

временску артикулацију, календар рада и рокове извршења. Годишњи план 

реализоваће се на основу Решења о четрдесеточасовној радној недељи наставника и 

стручних сарадника. Годишњи плана рада Карловачке гимназије  израђен је на 

основу планова и програма рада наставника, стручних актива, тимова, стручнх већа,  

одељенских старешина, служби стручних сарадника (педагог, психолог, 

библиотекар), помоћника директора, директора и Наставничког већа. 

Годишњи плана рада, као основни документ, сачињен је на основу 

специјалног прилога у издању Просвете (септембар 2013.) кроз усклађивање 

нормативних аката са  законским решењима – II део, и садржи све елементе који су 

предвиђени за реализацију: наставу (редовна, допунска, додатна, факултативна и 

изборна), као и  ваннаставне активности и проширену делатност школе. 
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У оквиру редовне наставе планирано је унапређивање рада применом 

савремених наставних средстава, метода и облика рада. Основни циљ је подстицање 

ученика да постижу боље резултате и пружање подршке ученицима (даровити) и 

ученицима са одређеним потешкоћама. 

Изузетан делокруг рада – осавремењивање рада ученика – има за циљ 

оспособљавање ученика за  самостално и продуктивно стицање знања, као и 

пружање помоћи од стране наставника и стручне службе у циљу ефикаснијег 

превазилажења проблема. 

Посебан значај дат је организацији додатне и факултативне наставе и 

припреми ученика за такмичења. Такође, интензивираће се сарадња  са Регионалним 

центром за таленте, што омогућава да ученици кроз додатну едукацију учествују на 

Регионалној и Републичкој смотри талената. У оквиру стручног усавршавања Школа  

ће пуну пажњу посветити интензивирању педагошко-психолошког и ужег стручног 

усавршавања. Циљ је јачање образовне и васпитне функције школе. Биће настављена 

размена искуства са активима сродних школа из уже и шире средине. 

За процену успешности, а у циљу унапређивања  рада и постигнућа ученика и 

професора користи се метода  самовредновања. 

Посебан акценат је стављен на рад тимова, нарочито онима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и Тима за ИОП. 

Значајно место имаће истраживачки рад где ће стручна служба (педагог и 

психолог) организовати истраживање које има за циљ испитивање утицаја додатних 

и ваншколских активности на успех ученика. 

Основни циљ Годишњег плана рада школе је  унапређење наставе, смањење 

броја изостанака, побољшање услова рада и постизање бољих резултата ученика на 

такмичењима. Такође, неопходно је поспешити добру комуикацију и сарадњу између 

наставника и ученика, интензивно анализирати потенцијале које ученици имају и 

усмеравати их на такмичења и нова постигнућа. Закључци упућују на неопходност 

интензивирања добре комуникације, развијање сарадничких односа и развијање 

међусобне толеранције на реалацији наставник-наставник; наставник-ученик. 

 Приоритетни васпитни задаци у овој школској години биће: 

1. поштовање свих мера предвиђених за заштиту здравља и сузбијање ширења 

епидемије  
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2. развијање свести о потреби неговања позитивних односа у породици 

(упознавање са одредбама новог Закона о спречавању насиља у породици) 

3. неговање комуникације на релацији ученик-ученик, ученик-наставник, 

ученик-родитељ, родитељ-наставник 

4. превенција употребе дрога и психоактивних супстанци 

5. развијање толеранције у циљу спречавања свих видова насиља  

6. едукација ученика, наставног и ненаставног особља о мерама превенције 

7. усклађивање наставе на даљину и наставе путем непосредног васпитно-

образовног рада у Карловачкој гимназији 

8. интеграција нових наставника у живот и рад Школе 

9. интеграција нових програма наставе и учења у филолошким одељењима и 

специјализованом одељењу за ученике са посебнм способностма за 

географију и историју. 

Овим васпитним задацима бавићемо се на  часовима  одељењског старешине, 

на часовима редовне наставе и ваннаставних  активности и путем активности 

ученичког парламента.   

 

 

 

   2.1 Оперативни план рада Карловачке гимназије 

На основу резултата изјашњавања родитеља ученика Карловачке гимназије и на 

основу предлога Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

школе Наставничко веће донело одлуку о начину реализације наставе у току 

школске 2020/2021. године, дана 24.08.2020. године у складу са Дописом 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00027/1/2020-15 од 

12.08.2020. године и Допуном Стручног Упутства за организовање и остваривање 

наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 

2020/2021. години број 611-00-1248/1/2020-03 од 20.08.2020. године.  
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Одељења би била подељена на две групе од највише 16 ученика унутар којих би 

било највише 8 ученика из обе језичке групе. Ученици сваког одељења подељени на 

две групе наставу би похађали наизменично, тј. сваке друге недеље, док би у 

периоду када нису у школи, наставу похађали на даљину у складу са одлуком 

Педагошког колегијума којa је важила у школској 2019/2020. години (употреба Гугл 

учионице и апликација са интегрисаним конференцијским алатима) уз могућност да 

се ученици опредељени за онлајн наставу, као и они који у датој седмици наставу 

прате од куће укључе и час прате у реалном времену видео позивом уз помоћ 

Zoom, Google Meet  и других сличних апликација.  Материјали се постављају онлајн 

у Гугл учионицу, како би били доступни свима. Такође би наставници били на 

располагању за консултације са својим ученицима у гугл учионицама.  

Професори којима овакакв вид наставе са употребом конференцијских апликација не 

годи и даље имају могућност коришћења Гугл учионице као основне платформе за 

учење и онлајн апликација за комуникацију са ученицима. Свако одељење 

би  похађало  наставу у истој учионици током целог наставног дана, осим када се 

одељење дели на групе услед различитих језичких наставних предмета, као и на 

настави српског језика.  

 

Велики одмор би био након другог и четвртог часа и сваки би трајао по 15 минута, 

како би се избегла гужва приликом боравка у школској кантини. Настава би се 

одвијала по скраћеној сатници у две смене. Час би трајао 30 минута. Преподневна 

смена би почињала у 7.30 и завршавала се у 11.50, а поподневна смена од  13.30 до 

17.50 часова. 

 

 

ЈУТАРЊА (А) СМЕНА  

 

ПОПОДНЕВНА (Б) СМЕНА  

 

ЧАС  

 
 

ВРЕМЕ  

 
 

ЧАС  

 

ВРЕМЕ  
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У периоду између две смене, од 11.50 до 13.30 вршила би се неопходна дезинфекција 

просторија.  

У сарадњи са јавним градским саобраћајним превозом обезбедио би се потребан број 

зглобних аутобуса пред почетак и по завршетку сваке смене. 

Ученици би били оцењивани искључиво током непосредног образовно-васпитног 

рада, тј. онда када су у школи уз уважавање свих принципа оцењивања.  

Одељењске старешине ће проследити спискове ученика са изабраним моделом 

наставе свим члановима одељењског већа, како би се могли евидентирати изостанци 

ученика, опредељених за комбиновани модел наставе. 

31.08.2020. године ће бити одржан први састанак са родитељима и ученицима и 

првог разреда уз поштовање свих мера превенције ширења вируса и заштите 

здравља.  

Придржавање мера заштите здравља ученика и запослених биће обавезујуће. 

Мерење температуре и дезинфекција руку вршиће се при уласку у Гимназију. 

1.  7.30-8.00  1.  13.30-14.00  
 

2.  

 
 

8.05-8.35  

 
 

2.  

 

14.05-14.35  

 

 

3.  

 
 

8.50-9.20  

 
 

3.  

 

14.50-15.20  

 

 

4.  

 
 

9.25-9.55  

 
 

4.  

 

15.25-15.55  

 

 

5.  

 
 

10.10-10.40  

 
 

5.  

 

16.10-16.40  

 

 

6.  

 
 

10.45-11.15  

 
 

6.  

 

16.45-17.15  

 

 

7.  

 
 

11.20-11.50  

 
 

7.  

 

17.20-17.50  
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Дежурства професора би се вршила према посебном протоколу у складу са мерама 

превенције и у циљу њиховог поштовања. 

Смер кретања, уласка и изласка из Гимназије ће бити означен и контролисаће се 

са циљем избегавања гужве на ходницима.  

Током наставног дана ученицима неће бити омогућено да напуштају зграду школе у 

циљу смањења ризика по здравље.  

 

• Након прве седмице текуће школске године број ученика опредељених за 
комбиновани модел наставе је промењен, те  свега 20 ученика Карловачке 
гимназије од укупно 533 ученика наставу похађа по моделу А — модел 
наставе на даљину. 

 

Карловачка гимназија приступила је платформи G Suite for education у оквиру 

које наставници реализују онлајн наставу за све ученике.  

  Услед епидемиолошке ситуације и реализовања комбинованог модела 

наставе, као и наставе на даљину, ученици похађају наставу током исте смене две 

седмице узастопно, како би сви ученици подједнако били заступљени у обема 

сменама. Од ове школске године постоје два велика одмора у трајању од по петнаест 

минута и то након другог и након четвртог часа, како би се избегавале гужве у 

школској кантини. Часови су скраћени и трају по тридесет минута, а према стручном 

упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У Карловачкој 

гимназији  од укупно 553 ученика 20 ученика наставу ове школске године похађа по 

моделу А( модел наставе на даљину), а 533 ученика се определило за модел Б( 

комбиновани модел). Како бисмо олакшали све околности везане за школовање свих 

ученика, који станују одвојено од својих породица, донета је одлука да овим 

ученицима изађемо у сусрет и омогућимо континуирано похађање наставе током 

сваке седмице. 

 

 Ова одлука је донета на састанку одељењских старешина и директора 

Гимназије због усклађивања организације наставе са организацијом боравка у дому 

ученика. Како се не би правила разлика између ученика који су у дому и оних који 

живе у приватном смештају, оваква одлука је донета  на нивоу целе Школе, а у сврху 

исплативости  боравка и путних трошкова свих ученика, који живе одвојено од 

својих породица и у складу са Стручним упутством Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, којим се школама даје извесна аутономија по питању 

решавања организације наставе и боравка у Школи. Будући да у Карловачкој 

гимназији постоје изванредни услови и простране учионице великих квадратура, а 

ограничен број ученика у одељењима и подела одељења на групе током језичких 

наставних предмета, комбиновани модел Б усклађен је у складу са потребама 

ученика навдене осетљиве категорије. 
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Током школске 2020/21. године  планира се низ културно-едукативних активности, 

којима би се сви образовни профили Карловачке гимназије на адекватан начин 

представили широј јавности у циљу промовисања најстарије српске гимназије и 

обележавања јубилеја од 330 година Карловачке гимназије. Планиране активности 

свих стручних већа реализовале би се у оквиру сваког месеца током текуће школске 

године.  

 

 

 

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  И  ПРОСТОРНИ  

УСЛОВИ 

Школска зграда се налази у Сремским Карловцима, Трг Бранка Радичевића бр.2. 

Површина школске зграде и дворишта износи 4.460 m2 

Просторни  услови  рада; 

• учионице и специјализоване учионице: 22 

• кабинет за припрему наставе: 2 

• просторија за Ученички парламент: 1 

• школска библиотека и читаоница : две просторије и тераса 

• спомен - библиотека: 1, архив: 1 

• просторија  редакције  листа  „ Бранко“: 1 

• Свечана сала: 1   

• просторија за наставнике: 1 зборница  

• директорат (1), секретаријат(1), рачуноводство(1), кабинет 

педагога(1), кабинет психолога (1), кабинет помоћника 

директора(1) 

• холови, ходници, степеништа, санитарне и помоћне просторије 

• позорница на отвореном у школском дворишту 

 

Школска зграда није наменски зидана за овај тип школе и нема довољан број 

учионица. Фискултурну  салу школа нема. 
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Настава  физичког  васпитања  се реализује  и  на спортским  теренима 

Дворске  баште  – терен  за  одбојку, кошарку и  атлетска  стаза. У току зимских 

месеци, настава се реализује у Соколском дому Сремских Карловаца. 

          У оквиру пројекта „Модернизација школа“, који је започет 2014. године под 

покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 

финансиран од стране Европске инвестиционе банке током школске 2017/18. године 

извршена је  детаљна обнова зграде Гимназије. Обновљена је  фасада, санирана 

канализациона и водоводна мрежа, реконструисан је систем грејања. Сутерен је 

детаљно реновиран, а намењен је за потребе извођења наставе кинеског језика. 

Адаптацију овог простора финансирао је Покрајински секретаријат за образовање, а 

кабинете је опремио Конфуцијев институт.  

           Реконструкција поткровља омогућила би побољшање услова за 

реализацију целокупне образовно-васпитне делатности.  

      Школа располаже задовољавајућом рачунарском опремом која се 

налази у информатичким кабинетима. Четири учионице су опремљене  

интерактивним таблама. Уз помоћ конкурса Министарства просвете и из 

средстава донације школа је набавила рачунаре за информатичке учионице. У 

осталим учионицама које немају паметну таблу у периоду 2017/18., као и током 

школске 2018/19. године инсталирани су паметни телевизори. У сваком 

кабинету је спроведена интернет конекција, која је унапређена пред почетак 

школске 2020/21. године у оквиру пројекта Повезане школе, а у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством 

трговине, туризма и телекомуникације.  

           Додељивањем средстава од стране Покрајинског секретаријата за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај започети су радови на реализацији 

пројекта штедљиве унутрашње расвете у Карловачкој гимназији. 

           Планирана је замена старијих рачунара у библиотеци, секретаријату и 

кабинету помоћника директора.  

         Гимназије располаже са четири фотокопир-апарата. 
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4. КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

РАДНО МЕСТО 
СТРУЧНА СПРЕМА НК 

укупно 

извршилаца 

ДР МР СПЦ ВСС ССС ВКВ   

ДИРЕКТОР    1    1 

ПОМОЋНИК 

ДИРЕКТОРА 
   2    2 

НАСТАВНИК 6 4  82    92 

ПЕДАГОГ 

ПСИХОЛОГ 
 

 

 
 

1 

1 
   

1 

1 

ТЕХНИЧАР 

ОДРЖАВАЊА 

ИНФОРМАЦИОНИХ 

СИСТЕМА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

    1   1 

БИБЛИОТЕКАР    1    1 

СЕКРЕТАР    1    1 

ШЕФ РАЧУНОВОД.    1    1 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ФИНАНСИЈСКИ 

РАДНИК 
    1   1 

ДОМАР     1   1 

ПОМОЋНИ РАДНИК     7  2 9 

УКУПНО: 6 4 0 90 10 0 2 112 

 

4.1 Квалификациона структура радника 

степен стручне спреме број радника 

доктор  6 

магистар 4 

висока стручна спрема 90 

  

средња стручна спрема 10 
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квалификовани радник 0 

основна школа (осмогодишња) 2 

укупно 112 

 

4.2 Програм увођења приправника у посао 

Приправници се уводе у посао према одредбама Правилника о дозволи за рад 

наставника, васпитача и стручних сарадника ( „Сл. гласник РС“ број 22/05, 51/08; 

пречишћен текст). Програм обухвата начин и поступак увођења у посао наставника 

и стручних сарадника: избор ментора, присуство ментора настави приправника,  

испит у школи пред трочланом комисијом у чији састав улазе директор, педагог и 

члан стручног већа. 

Ментора одређује директор школе решењем. 

Mентори и педагог школе  ће  индивидуално  радити  са  наставницима  који  

су  приправници ( педагошко – инструктивни  рад); 

Ментор и професор приправник воде евиденцију о раду (месечни план и 

програм рада, припреме за час, план посете часова). Програм ће се реализовати на 

основу исказаних потреба (по пријему приправника у радни однос). Ове школске 

године запослени су приправници на радном месту наставника јапанског и 

норвешког језика.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ШКОЛЕ 

5.1 Бројно стање ученика, одељења, група 

врста школе 

структура 
профили 

степен 

образовања 
разред 

број 

одељења 

број 

ученик

а 

напомена  

Филолошка 

гимназија 

 

класични 

језици 
IV I 0,5 6 I1 

италијански IV I 0,5 11 I2 
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језик 

руски језик IV I 0,5 10 I3 

кинески језик IV I 0,5 12 I3 

шпански 

језик 
IV I 0,5 12 I5 

немачки језик IV I 0,5 10 I6 

норвешки 

језик 
IV I 0,5 12 I4 

јапански 

језик 
IV I 0,5 12 I6 

енглески 

језик 
IV I 2 41 I1,2,4,5 

 

Специјализов

ано одељење 

за географију 

и историју 

IV I 1 16 I 

 СВЕГА   7 142  

Филолошка 

гимназија 

класични 

језици 
IV II 0,5      12 II1 

италијански 

језик 
IV II 0,5 12 II2 

руски језик IV II 0,5 10 II3 

кинески језик IV II 0,5 13 II3 

шпански 

језик 
IV II 0,5 14 II2 

немачки језик IV II 0,5 13 II6 

норвешки 

језик 
IV II 0,5 12        II4 

 
јапански 

језик 
IV II 0,5 13 II6 

 
енглески 

језик 
IV II 2 52 II1,4,5 

 СВЕГА   6 151  

Филолошка 

гимназија 

класични 

језици 
IV III 0,5 10 III1 

италијански 

језик 
IV III 0,5 12 III2 

руски језик IV III 0,5 7 III3 

кинески језик IV III 0,5 14 III3 
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шпански 

језик 
IV III 0,5 10 III2 

немачки језик IV III 0,5 11 III6 

енглески 

језик 
IV III 2 47 III1,4,5 

 
норвешки 

језик 
IV III 0,5 11 III4 

 
јапански 

језик 
IV III 0,5 12 III6 

 СВЕГА   6 132  

Филолошка 

гимназија 

класични 

језици 
IV IV 0,5 10 IV1 

италијански 

језик 
IV IV 0,5 11 IV2 

руски језик IV IV 0,5 8 IV4 

кинески језик IV IV 0,5 12 IV3 

шпански 

језик 
IV IV 0,5 12 IV5 

немачки језик IV IV 0,5 11 IV6 

француски 

језик 
IV IV 0,5 8 IV6 

енглески 

језик 
IV IV 2,5 56 IV1,2,3,4,5 

 СВЕГА   6 128  

                                                                                     

           УКУПНО:553 

 

 

5.2 Распоред смена 

 

Смена А – I  и  III  РАЗРЕД 

Смена Б – II и IV РАЗРЕД 
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Услед епидемиолошке ситуације и реализовања комбинованог модела 

наставе, ученици похађају наставу током исте смене две седмице узастопно, како би 

сви ученици подједнако били заступљени у обема сменама. Од ове школске године 

постоје два велика одмора у трајању од по петнаест минута и то након другог и 

након четвртог часа, како би се избегавале гужве у школској кантини. Часови су 

скраћени и трају по тридесет минута, а према стручном упутству Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  

 

5.3.Распоред звоњења 

 

пре подне часови после подне 

7.30 – 8.00 1.час 13.30 – 14.00 

8.05 – 8.35 2.час 14.05 –14.35 

8.50 – 9.20 3.час 14.50 – 15.20 

9.25 – 9.55 4.час 15.25 – 15.55 

10.10 – 10.40 5.час 16.10 – 16.40 

10.45 – 11.15 6.час 16.45 – 17.15 

11.20 – 11.50 7.час 17.20 – 17.50 

  

5.4 Полни  састав ученика 

разред и одељење свега 
састав одељења  

м ж 

I1 17 ученика 4            13 

I2 21 ученик 5 16 

I3 22 ученика 3 19 

I4 20 ученика 2 18 

I5 24 ученика 8 16 

I6 22 ученика 7 15 

I7 16 ученика 12 4 

укупно I разред: 142 ученикa         41 101 

II1 25 ученика 6 19 

II2 26 ученика 3 23 

II3 23 ученикa 4 19 
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II4 25 ученика 5 20 

II5 26 ученика 6 20 

II6 26 ученика 9 17 

укупно II разред: 151 ученик 33 118 

III1 19 ученика 8 11 

III2 22 ученика 2 20 

III3      21 ученик 1 20 

III4 23 ученика 9 14 

III5 24 ученика 6 18 

III6 23 ученика 4 19 

укупно III разред: 132 ученика         30 102 

IV1 22 ученика 7 15 

IV2 22 ученика 4 18 

IV3 25 ученика 8 17 

IV4 16 ученика 1 15 

IV5 24 ученика 2 22 

IV6 19 ученика 3 16 

укупно IV разред: 128 ученика 25 103 

укупно ученика: 553 ученика 129 424 
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5.5 Подела предмета за филолошка одељења 

 

ЛИСТА 

СА 

ПОДЕЛО

М 

ЧАСОВА 

ПО 

ОДЕЉЕЊ

ИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА 

Б 

   ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III I

I 

IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 

5 

Латински 

језик 

Пирошка 

Сегеди 
3                       

Татјана 

Живковић 

      3                 

Бранко 

Стојков 

            3      3     
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
С

М

Е

Н

А 

А 

 
С

М

Е

Н

А

 

Б 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I I

I

I 

I

I 

IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 
 

5 
 

6 

Класични грчки 

језик 

Бојана Буторац       3                  

Татјана Живковић                   3      

Александар 

Станишић 

            3            

Радмила Шербеџија 3                        
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ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

ОКН И ОСН.П 

Пирошка Сегеди             1            

Радмила Шербеџија 1                        

Александар Станишић                   1      

Бојана Буторац       1                  

Јелена Рудовић       2                  

ЛИСТА СА ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА Б 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 
5 

 
6 Латински језик са елементима класичне 

цивилизације 

Пирошка Сегеди   2              2 2      2 

Радмила Шербеџија 2 2  2  2                   

Татјана Живковић     2              2    2  

Бранко Стојков        2     2 2           

Јелена Рудовић         2       2         

Александар Станишић               2     2 2 2   

Бојана Буторац       2   2 2 2             
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Српски језик 

Мерима Аранитовић                   2 2 2 2 2 2 

Ненад Војводић                   2 2 2 2 2 2 

Мирјана Грубишић 2 2 2 2 2 2                   

Татјана Илић 2 2 2 2 2 2                   

Обренка Давидовић       2 2 2 2 2 2             

Драгана Закић       2 2 2 2 2 2             

Гавра Дражић             2 2 2 2 2 2       

Гордана Мутић             2 2 2 2 2 2       
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ЛИСТА СА ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА Б 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

Књижевност 

Маја Стокин                   3 3  3  3 

Љиљана Малетин Војводић              3  3 3 3       

Јелена Ратков Квочка 3  3 3 3                    

Сандра Урбан       3  3 3 3              

Јелена Марјановић             3  3      3  3  

Јована Реба  3    3  3    3             

 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Реторика и беседништво 

Маја Рогач Станчевић                   2 2 2 2 2 2 

Увод у општу 

лингвистику 

                        

Славица Шокица                   2 2 2 2 2 2 
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Енглески језик 1и 2, 

Основи превођења 

I III II IV 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

Весна Белић       2      5    5        

Корнелија Одри                5 5      3  

Светлана Јосимов 
                  

5 
5+ 

3 

    

Бранкица Ивков                  3   5 5   

Јованка Радмиловић       3 3 3   3             

Небојша Пајић 
      

5 
   5+ 

2 

             

Слободан Ристић  3         2    3        5  

Катја Берић                3     3 3  3 

Наташа Самарџић          5 5 3             

Слободан Косановић   3   3             3     3 

Јована Шућов 5 5        3               

Милан Ђуришић    5 5     2               

Јелена Петровић    3         3 3 3          

Косовка Шарац 3  3  3 3                   

Миона Брканић        3 3                

Данијела Поп-Јованов              3    3       
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Француски језик 

Милица Француз  3   3      3  3            

Сенка Стојанов                   3     5 

 

 

 

 
СМЕНА А СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Руски језик 

Емилија Попов   5      5                

Нађа Маркс         2      5       5   

Жељка Рашковић    3      3       3     3   
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ИМЕИ ПРЕЗИМА 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Италијански језик 

Јасмина Ковачевић 
             

5 
     5+ 

3 

    

Марија Јовановић 

Бељански 

 
5 

     5+ 

2 

                

 

ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 
Шпански језик 

Јелена Камберовић 
             

5 
        5+ 

3 

 

Јелена Крспогачин 
    

5 
  5+ 

2 
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ЛИСТА СА ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 Кинески језик 

Норвешки језик 

Јапански језик 

   Маријана Марковић               5      5    

     Љубица Чуданов   5      5+2                

 Милица Гагић 
   

5 
     5+ 

2 

              

Марина Крџавац                5         

   Вишња Јаношевић      5      5             

Марија Вићентијевић            2      5       



0 

. 
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ЛИСТА СА ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Немачки језик 

Драгана Кошарчић      5      5+2             

Александар Требатицки 3               3 3    3    

Биљана Гагић       3                  

Дубравка Секулић           3       5      5 

 

 

ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Историја 

Дејан Ђурђев       2 2    2 2     2 2    2     2        2    2  

Никола Крчмар      2 2   2 2   2 2         2  2 2       

Маја Богданић                2     2   2  2   2 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
Ликовна 

            култура 

Оливера Попов             1   1 1  1        

Јована Поповић Бенишек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1     1 1 1 1 1 1 1 

 

ЛИСТА СА ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 
СМЕНА А 

 
СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Музичка култура 

Драгана Миленковић         1 1 1 1             

Растко Павлов 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Друштвене науке 

Гордана Ивановић       1 1 1 1 1 1       2 2 2 2 2 2 

Биљана Летић       2 2 2 2 2 2             

Срђан Дамњановић            2       3 3 3 3 3 3 

Снежана Радишић       2 2 2 2 2              
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Природне науке 

Тамара Шандоров         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       

Душица Бегојев       2 2                 

Здравко Мутин     2 2 2 2          2 2 2 2 2       

Лидија Кондић                 2            

Јасмина Поповић     2 2                   

Татјана Пуповац 2 2 2 2 2 2        1    1       

Зоран Рогановић             1  1 1 1        

Љиљана Радисављевић 2 2 2 2 2  2       2 2 2   2       

Јулијана Дорошки                2 2        
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМ 

А 

 

 
СМЕНА А 

 

 
СМЕНА Б 

 
ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

 
I 

 
III 

 
II 

 
IV 

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

Петар Николић 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Грађанско 

васпитање 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Гордана 

Ивановић 

                 
1 

  
1 

   

Оливера Попов             1 1 1 1 1  1 1  1 1 1 

Биљана Летић 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             



                                                            Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. године 

 

40 

 

ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕИ ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Валерија Удовичић              2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Зоран Банићевић            2 2  2          

Дејан Орлић  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              

Игор Куљић 2                        

ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Математика 

Дејан Стакић    3 3 3           2 2       

Ирена Станишић 3 3 3          2 2 2 2         
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 Рачунарство и 

информатика 

теорија и вежбе 

Милена Трпчевић             2 2 2 2 2 2       

Горан Јовишић 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1             

Дејан Стакић    2                     

Бранка Ранисављевић    2 2  2 2       2 2 2          1 1     1    1  1    1 

Ирена Станишић 2                        

Петар Малеш                           2   2   2       
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ЛИСТА СА 

ПОДЕЛОМ 

ЧАСОВА ПО 

ОДЕЉЕЊИМА 

 

СМЕНА А 

 

СМЕНА Б 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

I III II IV 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 Рачунарство и 

информатика 

блок настава 

Милена Трпчевић 
           

1 
1 1 1 1 1 

      
1 1 1 1 1 

 

Петар Малеш       1 1 1 1 1 1       1 1 1  1 1 
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 5.6. Подела предмета за СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ 

 

Назив наставног предмета Име и презиме наставника Број 

часо

в а 

Српски језик и књижевност Албина Миланов 

Стојкечић 

4 

Први страни језик — енглески Јована Косијер Анабуси 2 

 Други страни језик — немачки Биљана Гагић 2 

Други страни језик — руски Емилија Попов 

Прерадовић 

2 

Латински језик Јелена Рудовић 2 

Историја Никола Крчмар 3 

Географија Петар Чубрило 4 

Физика Здравко Мутин 2 

Хемија Татјана Пуповац 2 



 

Биологија Душица Бегојев 2 

Физичко васпитање Игор Куљић 2 

Математика Дејан Стакић 4 

Рачунарство и информатика Горан Јовишић 2 

Језик, медији и култура Албина Миланов Стојкечић 1 

Грађанско васпитање Биљана Летић 1 

Верска настава Петар Николић 1 

 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

45 

 

5.7. Норме наставника 

 

Име и презиме 

наставника 
Предмет  

Укупан фонд 

часова 

 Мерима Аранитовић Српски језик  12 

 Ненад Војводић Српски језик 12 

 Мирјана Грубишић Српски језик 12 

 Татјана Илић Српски језик 12 

 Обренка Давидовић Српски језик 12 

 Драгана Закић Српски језик 12 

 Славица Шокица Лингвистика  12 

 Гавра Дражић Српски језик 12 

 Гордана Мутић Српски језик 12 

 Маја Стокин Књижевност 12 

 Љиљана Малетин 

Војводић 
Књижевност 12 

 Јелена Ратков Квочка Књижевност 12 

 Сандра Урбан Књижевност 12 

 Јелена Марјановић Књижевност 12 

 Јована Реба Књижевност 12 

 Маја Рогач Станчевић Реторика и беседништво 12 

Албина Миланов-

Стојкечић 

Српски језик и књижевност, 

Језик медији и култура 

4 од 18 и  

     1 од 20 

 Бојана Буторац 
Латински језик, Класични грчки, 

ОКН 
12 

 Пирошка Сегеди Латински језик, ОКН,  12 

 Радмила Шербеџија 
Латински језик, Класични 

грчки,ОКН 
12 

 Јелена Рудовић 
Латински језик, Основи 

превођења 

6 од 12 и  

     2 од 18  

 Татјана Живковић Латински језик , Класични грчки 12 

 Александар Станишић 
Латински језик, Класични грчки, 

ОКН 
12 

 Бранко Стојков Латински језик 12 

 Весна Белић 
Енглески језик, Основи 

превођења 
12 

 Корнелија Одри Енглески језик 13 

 Светлана Јосимов Енглески језик 13 
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 Бранкица Ивков Енглески језик 13 

 Јованка Радмиловић Енглески језик 12 

 Небојша Пајић 
Енглески језик, Основи 

превођења 
12 

 Слободан Ристић 
Енглески језик, Основи 

превођења 
13 

 Данијела Поп-Јованов Енглески језик 6 

 Наташа Самарџић Енглески језиk 13 

 Слободан Косановић Енглески језик 12 

 Јована Шућов Енглески језик 13 

 Милан Ђуришић 
Енглески језик, Основи 

превођења 
12 

 Катја Берић Енглески језик 12 

 Јелена Петровић Енглески језик 12 

 Косовка Шарац Енглески језик 12 

 Миона Брканић Енглески језик 6 

Јована Косијер Анабуси Енглески језик  2 од 18 

 Милица Француз Француски језик 12 

 Сенка Стојанов Француски језик 8 

 Љубица Чуданов 
Кинески  језик, Основи 

превођења 
12 

 Маријана Марковић Кинески  језик 10 

 Емилија Попов Руски језик,  10 

 Жељка Рашковић Руски језик 12 

 Нађа Маркс Руски језик, Основи превођења 12 

 Јасмина Ковачевић Италијански језик 13 

 Марија Јовановић 

Бељански 

Италијански језик,Основи 

превођења 
12 

 Јелена Камберовић Шпански језик 13 

 Јелена Крспогачин 
Шпански језик, Основи 

превођења 
12 

 Драгана Кошарчић 
Немачки језик, Основи 

превођења 
12 

 Александар Требатицки Немачки језик 12 

 Биљана Гагић 
 Немачки језик, Основи 

превођења  

3 од 12 

      2 од 18 

 Дубравка Секулић Немачки језик 13 

 Дејан Ђурђев Историја 20 

 Никола Крчмар Историја 20 

 Маја Богданић Историја 11 

 Јована Поповић Бенишек Ликовна култура 20 
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 Оливера Попов 
Ликовна култура, Грађанско 

васпитање 
10 

 Драгана Миленковић Музичка култура 4 

 Растко Павлов Музичка култура 20 

 Гордана Ивановић 

Социологија, Устав и права 

грађана, 

Грађанско васпитање 

20 

 Биљана Летић 
Психологија, Грађанско 

васпитање 
20 

 Срђан Дамњановић  Филозофија 20 

 Снежана Радишић  Филозофија 10 

 Петар Николић 
Верска настава, православни 

катихизис 
15 

 Тамара Шандоров Биологија 20 

 Душица Бегојев Биологија 6 

 Здравко Мутин Физика 20 

 Јасмина Поповић Физика 4 

Лидија Кондић Физика 2 

 Татјана Пуповац Хемија 16 

 Зоран Рогановић Хемија 4 

 Љиљана Радисављевић Географија 20 

 Јулијана Дорошки Географија 4 

Петар Чубрило Географија 4 

 Валерија Удовичић Физичко васпитање 20 

 Зоран Банићевић Физичко васпитање 6 

 Дејан Орлић Физичко васпитање 20 

Игор Куљић 
Физичко и здравствено 

васпитање 
4 

 Дејан Стакић 

Математика , рачунарство и 

информатика – теорија и 

вежбе 

17 од 18 

2 од 20 

 Ирена Станишић 

Математика , рачунарство и 

информатика – теорија и 

вежбе 

17 од 18 

       2 од 20 

 Бранка Ранисављевић 
Рачунарство и информатика –  

теорија и вежбе 
20 

 Горан Јовишић 
Рачунарство и информатика 

теорија и вежбе 
20 

Петар Малеш 
Рачунарство и информатика 

теорија и вежбе, блок настава 

12 од 20,  

11 од 24 

 Милена Трпчевић Рачунарство и информатика 12 од 20 
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теорија и вежбе, блок настава 11 од 24 

 Милица Гагић Норвешки језик 12 

Марина Крџавац Норвешки језик 5 

 Вишња Јаношевић Јапански језик 10  

Марија Вићентијевић 
Јапански језик, Основи 

превођења 
7 
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6. ПЛАНИРАНИ ЧАСОВИ РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ПО 

НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА/ГРУПАМА 

6.1 Обавезни наставни предмети 

6.1.1 Заједнички предмети  

План по предметима и групама 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ФИЛОЛОШКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

Српски језик 2 74 2 74 2 72 2 66 

Књижевност 3 111 3 111 3 108 3 99 

Увод у општу 

лингвистику 
      2 66 

Устав и права 

грађана 
    1 36   

Музичка култура 1 37 1 37 1 36 1    33 

Ликовна култура 1 37 1 37 1 36 1 33 

Физичко 

васпитање 
2 74 2 74 2 72 2 66 

Историја 2 74 2 74 2 72 2 66 

Математика 3 111  2     

Основи 

превођења 
     2 72   

Реторика и 

беседништво 
       2 66 

Рачунарство и 

информатика 
2 74 2 74 1 36 1 33 

Физика 2 74 2 74     

Хемија 2 74 1 37     

Географија 2 74 2 74     

Биологија   2 74 2 72   
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Напомена: * Први страни језик: енглески, норвешки, немачки, руски, шпански, 

италијански, кинески, јапански језик, латински, класични грчки језик, француски 

** Други страни језик: енглески, немачки, руски, италијански, шпански и француски 

језик 

 

6.1.2 План наставних часова и блокова 

Разред 
Блок 

Планирано % 

I  37 

недеља 
/ / 

II 37 

 недеља 
/        / 

Психологија     2 72   

Филозофија     2   72 2 66 

Социологија       2 66 

Смер: Живи 

језици 
 

Први страни 

језик* 
5 185 5 185 5 180 5 185 

Други страни 

језик** 
3 111 3 111 3 108 3 99 

Латински језик са 

елементима 

класичне 

цивилизације 

2 74 2 74 2 72 2 66 

Смер: Класични 

језици 
 

Класични грчки 

језик 
3 111 3 111 3 108 3 99 

Латински језик 3 111 3 111 3 108 3 99 

Основи класичних 

наука 
1 37 1 37 1 36 1 33 

Живи страни језик 3 111 3 111 3 108 3 99 

Грађанско 

васпитање/Верска 

настава 

1 37 1 37 1 36 1 33 
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     III36 

недеља 
360 100% 

IV 32 

недеља 
360 100% 

УКУПНО: 720 100% 

 

6.1.3 Факултативни наставни предмети 

Ред. 

Бр. 

 

 
Годишњи фонд часова 

Разред 

Наставни предмет I II III IV Укупно 

1. Шпански језик 74 70 72 64 280 

2. Руски језик 74 70 72 64 280 

3. Кинески језик 74 70 72 64 280 

4. Италијански језик 74 70 72 64 280 

5. Модерни грчки језик 74 70 72 64 280 

6. Француски језик 74 70 72 64 280 

7. Латински језик 74 70 72 64 280 

8.  
Класични грчки 

језик 
74 70 72 64 280 

9. Пољски језик 74 70 72 64 280 

10. Норвешки језик 74 70 72 64 280 

11. Јапански језик 74 70 72 64 280 

12. Корејски језик 74 70 72 64 280 

13.  Немачки језик 74 70 72 64 280 

 

6.1.4 Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред 
Укупно 

ЧОС 74 74 74 66 288 

додатни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

допунски рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

припремнирад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 
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ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
УКУПНО 

Час одељенског старешине 74 часа 74 часа 74 часа 66 часова 288 часова 

Додатни рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

Допунски рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

Припремни рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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 6.1.5. Дежурство наставника и ученика 

 

На основу члана 15., члана 16. и члана 17. Правила о понашању у Карловачкој гимназији одређује 

се обавеза дежурства наставника, чије се време, место и трајање одређује распоредом дежурства. 

Дежурством наставника обезбеђује се неометани ток наставе, подиже се ниво безбедности 

ученика и свих запослених у Гимназији и утиче се на побољшање васпитања ученика и подизање 

њихових образовних способности и могућности. Такође је обавеза дежурних наставника да током 

дежурства обезбеђују континуирано поштовање сви препоручених мера превенције сузбијања 

ширења епидемије. У вези са спровођењем програма за безбедност и здравствену заштиту, Школа 

планира следеће мере: 

 

• дежурство наставника( три наставника дежурају  пре подне и  три  после подне,  воде 

Књигу  дежурстава у  коју уписују запажања  за  време  дежурства,  значајна  за  живот  и  

рад  Карловачке  гимназије; обилазе  школски  објекат  и  двориште, уписују  одсутне 

наставнике, обезбеђују  несметано  извођење  наставе  и  одговарајуће  примерено  

понашање  у  школи; у  случају  хитних, ванредних  ситуација, опасних за ученике  и  

наставнике Карловачке  гиманзије  обавештавају надлежне  службе, родитеље и одељењске 

старешине ученика. 

• дежурни  ученици обавештавају  дежурног  наставника о  новонасталим  изменама  и  

потребама  ученика  везаним  за  наставни  процес; у  случају  хитних , ванредних  

ситуација  опасних  по  сигурност  и здравље ученика  и  наставника  обавештавају  

дежурног  наставника. Услучају  новонасталог  оштећења  школске  имовине  обавештавају  

о  томе  дежурног  наставника). 

 

 

Наставник у оквиру недељног радног времена за припремање наставе, проучавање стручне 

и уџбеничке литературе и писмене припреме за сваки наставни час и час додатног 

образовно-васпитног рада има онолико часова колико износи половина укупног фонда 

часова који је предвиђен за редовну наставу.                                              

 

 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

56 

 

 

7. КАЛЕНДАР РАДА 

• Почетак наставе 01.09.2020. године 

• Родитељски састанак за први разред  31.08.2020. године 

• Родитељски састанак за други, трећи и четврти  разред  до 04.09.2020. године  

• Радна субота —  наставни дан 5.09.2020 године;  одрађује се понедељак 

• Седница Наставничког већа  14.09.2020. године 

• Филолошки сусрети 29 – 30.09.2020. године 

• Обележавање Европског дана језика и  Међународног дана преводилаца 01.10.2020. 

године 

• 01.10.2020. године настава по распореду од понедељка 

• Ликовна колонија 

• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату  21.10. 2020. године, радни је и 

наставни дан 

• Крај првог класификационог периода  26.10.2020. године 

• Седнице одељењских већа 27.10. 2020. године 

• Седница Наставничког већа 29.10.2020. године 

• Дан школе 01.11.2020. године 

• 03.11.2020. године  настава по распореду од петка 

• Од новембра 2020. до маја 2021.  године представљање Гимназије у основним 

школама Војводине и на сајмовима образовања 

• Дан просветних радника 10.11.2020. године 

• Дан примирја —  нерадни дан 11.11.2020. године  
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• Други родитељски састанак  до 12.11.2020. године 

• Обележавање Светског дана борбе против сиде  01.12.2020. године 

• Дан отворених врата 05.12.2020. године  

• Почетак припремне наставе за полагање пријемног испита у Карловачкој гимназији 

12.12. 2020. године 

• Крај првог полугодишта, други класификациони период   23.12.2020. године 

• Седнице одељењских већа  28.12.2020. године 

• Седница Наставничког већа  29.12.2020. године 

• Уручивање књижица  29.12.2020. године 

• Зимски распуст од 24.12. 2020. до 17.01.2021. године 

• Почетак другог полугодишта 18.01.2021. године  

• Трећи родитељски састанак до 26.01.2021. године 

•  Свети Сава —  школска слава; радни ненаставни дан  27.01.2021. године   

• Сретење (Дан државности) —  ненаставни дан  15 – 16.02.2021. године 

• Дан матерњег језика 21.02.2021. године 

• Бранков дан 15.03.2021. године 

• Трећи класификациони период  31.03.2021. године 

• Седнице одељењских већа  31.03.2021. године 

• Седница Наставничког већа 01.04.2021. године 

• Ускршњи празници по грегоријанском календару  02– 05.04.2021. године 

• Четврти родитељски састанак 06 – 12.04.2021. године 

• Преводилачка колонија ( март/април) 

• Државни празник Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и друге жртве 

фашизма у Другом светском рату — радни наставни дан 22.04. 2021. године 
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• Ускршњи празници по јулијанском календару и Празник рада —  Први мај  од 

30.04. до 03.05.2021. године  ненаставни дани 

• Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке и  

историју и географију биће организовани од  7 – 16.05.2021. године 

• Завршетак наставе за ученике четвртог разреда 21.05.2021. године 

• Одељењска већа за ученике четвртог разреда 24.05.2021. године  

• Дан Ћирила и Методија и словенске писмености 25.05.2021. године 

• Разредни испити за ученике четвртог разреда 25 – 27.05.2021. године 

• Седница Наставничког већа 28.05.2021. године 

• Пријава матурских испита, предаја матурског рада и додела сведочанстава на увид 

28.05.2021. године од 12 часова 

• Испитни одбор 01.06.2021. године 

• Полагање матурских испита и одбрана матурског рада 01 – 09.06.2021. године 

• Матурски испит – писмени део – српски/књижевност  01.06.2021. године 

• Тест знања/превод текста из страног језика  03.06.2021. године 

• Усмени испит из страних језика  07.06.2021. године 

• Одбрана матурског рада 09.06.2021. године 

• Испитни одбор 11.06.2021. године 

• Пријаве за полагање поправног испита за четврти  разред 11.06.2021. године 

• Завршна свечаност и додела диплома матурантима 11.06.2021. године 

• Поправни испит за ученике четвртог разреда 14 – 18.06.2021. године  

• Крај наставе за ученике првог, другог и трећег разреда  18.06.2021. године 

• Одељењска већа за ученике првог, другог и трећег разреда 21.06.2021. године 

• Разредни испити  22 – 25.06. 2021. године 
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• Седница Наставничког већа   25.06.2021. године 

• Додела сведочанстава за ученике првог, другог и трећег разреда 28.06.2021. године 

• Седница Наставничког већа након првог уписног круга 09.07.2021. године 

• Пријаве за полагање поправних испита 17 – 18.08.2021. године 

• Седница Наставничког већа 20.08.2021. године  

• Поправни испити  23 – 27. 08.2021. године 

• Матурски испити 23 – 30. 08.2021. године 

• Упис ученика у други, трећи и четврти разред и седница Наставничког већа 

31.08.2021. године  

 

7.1 Преглед броја наставних дана 

месец 
наставних 

недеља 
П У С Ч П 

наставних 

дана 

IX 5 4+1 5 5 4 4 23 

X 4 4 4 4 5 5 22 

XI 4 5 4 3 4 4 20 

XII 3 3 4 4 3 3 17 

1. полугодиште 16 16+1 17 16 16 16 82 

I 2 2 2 1 2 2 9 

II 4 3 3 4 4 4 18 

III 5      5 5 5 4 4 23 

IV 4 3 4 4 5 3 19 

V 4 4 4 4 4 4 20 

VI 2 2 3 3 3 3 14 

2. полугодиште 21 19 21 21 22 20 103 

укупно: 37 35 38 37 38 36 185 
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7.2 План школских такмичења 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

XI II III 

Српски језик   2. недеља  

Историја   3. недеља  

Латински језик  3. недеља  

Енглески језик  4. недеља  

Књижевност – 

Рецираторска смотра, 

општински ниво 

 2.недеља  

Француски језик  4. недеља  

Немачки језик  4. недеља  

Руски језик  4. недеља  

Италијански језик  4. недеља  

Шпански језик  4. недеља  

Кинески језик  4. недеља  

Реторика и беседништво  фебруар -март  

Литерарно такмичење из 

шпанског језика 
3. недеља   

Физичко васпитање    

Одбојка    

Рукомет    

Мали фудбал    

Кошарка    
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почетком  марта  2021. 

године 

1. Општинско  такмичење  из  српског  језика 

2. Окружно  такмичење  из  страних  језика 

април   2021. 

1. Окружно  такмичење  из  српског  језика 

2. Општинско  и  окружно  такмичење  из  

књижевности Књижевна  олимпијада 

мај  2021. 

Републичко  такмичење  из  књижевности  

Књижевна  олимпијада 

Државно такмичење из класичних језика 

март 2021. 
Међународно такмичење  из  шпанског  језика 

(позоришна  представа)  - Словенија 

мај 2021. Међународно  такмичење  из  кинеског  језика 

април, мај 2021. Балканска  олимпијада  из  руског  језика 

мај 2021. Међународно  такмичење из  латинског  језика 

април 2021. 
Међународно такмичење  из  латинског  језика  

CICEROCONCORDIA 

април, мај 2021. 
HIPPO  - међународно  такмичење  из  италијанског  и 

енглеског  језика 

 

 

7.3 Испитни  рокови  за  редовне  и ванредне  ученике 

Активности 

Време  реализације 
Носиоци 

задужења 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 
*                  секретар  

2. Нови настави 

планови и програми 
*    *      

предметни  

наставници 

3. Начин и рокови 

полагања испита 
 *  *  *  *  *        секретар  

4. Реализација испита  *   *     * испитне  комисије 
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5. Ванредне 

консултације 
* * *  * *  *  * 

предметни  

наставници 

6.Извештај          * секретар  

 

 

7.4 Пројекти и размена ученика: домаћа и међународна 

На основу потписаних споразума о сарадњи, наставници и ученици Гимназије 

спроводиће програме посета школама и институцијама са којима је сарадња успостављена. 

Овај вид сарадње претпоставља боравак ученика у другим срединама, њихово 

укључивање у рад других школа, размену искустава наставничког кадра кроз наставне и 

ваннаставне облике рада као и упознавање културне баштине градоваа и средина у којима 

се размена одвија. Овим програмом планирају се и узвратне посете ( Београд, 

Будимпешта, Берлин, Улм, Москва, Рим, Темишвар, Бишеље, Бари, Цуијк).  

Међународна сарадња успостављена је са следећим школама: 

⚫ Српска гимназија „Никола Тесла“ Будимпешта 

⚫ Српска гимназија“ Доситеј Обрадовић“ Темишвар 

⚫ Гимназија „ Бернард Расел“  - Рим 

⚫ Централа Конфуцијевог института – Пекинг и ХАНБАН, Филозофски факултет, Нови 

Сад 

⚫ 232. Општеобразовна школа – Санкт- Петербург 

⚫ Успостављање сарадње са школом у Хамбургу 

⚫ Сарадња  са Интеркултуром  из  Београда 

⚫ Интернационални  колеџ  у Констанци 

⚫ Гимназије  из Француске и Немачке 

⚫ Гимназија из Бања Луке 

⚫ Гимназија Бишеље у Италији (размена ученика у октобру) 

⚫ Сарадња  са  првом  Гимназијом  у  Словенији 

⚫ Размена ученика са Немачком,  Америком, Русијом и Италијом. 

⚫ Укључивање у пројекте УНЕСКО-а и Европске уније у области образовања  

⚫ Пројекат: eTwinning 

⚫ Пројекат Еразмус ПЛУС 

⚫ Размена ученика са гимназијом из града Цуијка у Холандији  
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⚫ Латинска летња школа CollegiumCarolivicanum- сарадња са гимназијама у Прагу и 

Москви, Факултетом за класичну и модерну филологију из Софије  

⚫ Размена ученика са Филолошком гимназијом у Београду, Ваљевском, Пожаревачком и 

Првом крагујевачком гимназијом 

⚫  Сарадња са Нурдор- ом ( Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака), 

организација хуманитарних концерата и других активности 

⚫ Сарадња са Аутономним женским центром, СОС женски центар, сигурна дечја кућа 

⚫ Сарадња са JICA- Japanese International Cooperation Agency 

⚫ Сарадња са Руским домом 

⚫ Сарадња са Руском школом при руској амбасади у Београду 

⚫ Сарадња са Руским хуманитарним центром 

⚫ Сарадња са Гимназијом из Косовске Каменице 

⚫ Еразмус плус пројекти  КА 229 „Paseando entre estatuas“.  

Учесници пројекта су : 1. Карловачка гиманазија,Сремски Карловци 

2. Colegio Sagrada Familia Siervas de San José, Саламанка, Шпанија, 

3. Аgrupamento de Escolas Latinho Coelho, Ламего, Португал,  

4. CLG William Henri Classen, Ailly Sure Noye, Француска.   
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 

УПРАВНИХ  И  САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

8.1 Програм рада Наставничког већа 

Програмски 

задаци 

Табеларни преглед активности 
Носиоци 

задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

* 

 
         директор 

2. Евентуална 

корекција поделе 

предмета међу 

наставницима 

*          стручна већа 

3. Анализа успеха 

матураната на 

пријемним испитима 

за факултете 

*          педагог 

4. Анализа 

реализације 

поправних испита 

*          помоћник директора 

5. Планирање и 

организација 

општих и 

одељенских 

родитељских 

састанака 

*          одељењске старешине 

6. Организација 

стручне помоћи 

младим 

наставницима и 

одређивање ментора 

 

* * * * * *     педагог 

7. Корекција 

наставних планова 
* *         педагог 

8. План реализације   * * * * *                              



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

65 

 

презентације школе 

у основним школама 

Војводине 

помоћник директора 

9. Дефинисање 

програма поводом 

обележавања Дана 

школе 

 *         директор 

10. Доношење 

одлуке о 

организацији 

додатне наставе и 

слободних 

активности 

  *    *    стручна  већа 

11. Анализа потреба 

за опремање школе 

наставним 

средствима  

*          директор 

12. Анализа 

постигнутих 

резултата по истеку 

класификационог 

периода 

  *   *     
 

Педагог, психолог 

13. Васпитно-

дисциплинске мере 
  * * *   *  * Педагог,секретар 

14. Припреме за 

сусрете са 

ученицима из 

других гимназија у 

земљи и 

иностранству 

* * * * * * * *   носиоци  пројеката 

15. Припрема и 

задужења за израду 

Извештаја о раду за 

текућу школску 

годину 

* 

 
*         директор 

16. Припрема и 

задужења за израду 

Програма рада за 

         * 
помоћници директора 

педагог 
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наредну школску 

годину 

17. Анализа рада 

ваннаставних 

активности 

        * * помоћници директора 

18. Организација 

матурских испита 
        * * 

помоћници директора 

 

19. Организација 

пријемних испита 
       * * * 

помоћници директора 

педагог 

20. Анализа успеха 

ученика на крају 

наставне године 

         * 
 

Педагог, психолог 

21. Процењивање 

кадровских потреба 
*          директор 

22. Похвале и 

награде ученика 

 

 
        * педагог 

23. Организација 

завршне матурске 

свечаности 

       * * * 
одељењске  

старешине 

24. Разматрање и 

усвајање Извештаја 

о раду школе за 

текућу школску 

годину 

         * наставничко  веће 

25. Јунски испитни 

рок 
         * 

помоћници 

директора  

 

26. Организација 

уписа ученика 
       * * * 

  Директор, 

помоћници директора 

 

8.2 Одељењска већа 

Одељењска већа реализују задатке које пред њих поставља Закон о систему 

образовања и нормативна акта Школе. У раду одељењских већа учествују предметни 

наставници, педагог, психолог, библиотекар, помоћник директора и представници 

одељењских заједница ученика. 
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Чланови ОВ старешина првог разреда: 

1. Ирена Станишић 

2. Марија Јовановић Бељнски 

3. Емилија Попов Прерадовић 

4. Дејан Стакић 

5. Јелена Крспогачин 

6. Дејан Орлић 

7. Никола Крчмар 

 

Чланови ОВ старешина другог разреда:  

1.   Бранко Стојков 

2.   Јелена Камберовић 

3.   Слободан Ристић 

4.   Јелена Рудовић 

5.   Корнелија Одри 

6.  Бранкица Ивков 

 

Чланови ОВ старешина трећег  разреда: 

1. Татјана Пуповац 

2. Јована Реба 

3. Љубица Чуданов 

4. Милица Гагић 

5. Наташа Самарџић 

6. Драгана Кошарчић 

 

Чланови ОВ старешина четвртог  разреда: 
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1. Татјана Живковић 

2.  Светлана Јосимов 

3.  Гордана Ивановић 

4.  Валерија Удовичић 

5.  Славица Шокица 

6.  Маја Стокин 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

Програмски 

задаци 

Табеларни преглед  

активности у школској 2020/2021. 

Носиоци 

задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

* 

 
         

одељењске  

старешине  

2. Доношење Плана и 

програма образовно – 

васпитних активности 

одељења 

*          
одељењске  

старешине 

2. Утврђивање и 

усклађивање 

распореда писмених, 

домаћих и 

контролних задатака 

из појединих области 

а у циљу равномерног 

оптерећивања 

ученика 

 *    *     
одељењске  

старешине 

3. Усклађивање 

садржаја међу 

појединим 

предметима 

* *         
одељењске 

старешине 

4. Упознавање са 

животом и радом 

ученика, 

* * * * * * * *   
 одељењске  

старешине 
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препознавање 

њихових склоности и 

интересовања 

5. Препознавање 

талентованих ученика 

и ученика који 

заостају у учењу и 

напредовању и 

укључивање ученика 

у додатни и допунски 

рад 

* * * * * * * *   

Педагог, 

одељењске  

старешине 

6. Рад на 

уједначавању захтева 

и ставова чланова 

Одељенског већа 

према структури 

ученика и њиховим 

потенцијалима- 

критичко 

анализирање 

организације 

наставног рада и 

остваривање планова 

и програма 

*  *  *  *    

Педагог, 

одељењске  

старешине 

7. Препознавање 

проблема у 

напредовању 

одељења и 

изналажење мера за 

њихово отклањање 

или ублажавање 

* * * * * * *    

Педагог, 

одељењске  

старешине 

8. Организовање 

тимског рада на 

изучавању појединих 

појава у образовно – 

васпитним 

активностима 

одељења у циљу 

* *    * *    

Педагог, 

одељењске  

старешине 
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унапређивања   

9. Остваривање 

сарадње са 

родитељима који 

организује 

одељењски 

старешина 

* * * * * * * *   

Педагог, 

одељењске  

старешине 

10. Анализа 

Извештаја о раду и 

резултатима одељења 

који одељењски 

старешина припрема 

за подношење 

Наставничком већу 

  *  * *  *   

Педагог, 

одељењске  

старешине 

11. Подршка 

ученицима (даровити 

ученици), и 

ученицима са 

потешкоћама у раду 

* * * * * * * * * * 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, 

педагог  

12. Израда ИО-а * *         Тим за ИО 

 

У овој школској години предвиђа се одржавање четири редовне седнице. Уколико се 

укаже потреба одржаће се и већи број седница одељењских већа,  на основу сагледаних  

потреба или на иницијативу  одељењског  старешине, педагога, помоћника директора  и 

директора  школе. 

8.3 Педагошки колегијум 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Данијела Поп-Јованов, помоћник директора 

3. Јелена Рудовић, помоћник директора 

4. Нада Илић, педагог 

 

5. Наташа Црнић Митрић, психолог 

6. председници стручних већа 
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7. председници стручних актива 

8. координатори стручних тимова 

Педагошки колегијум одржаће 4(четири) редовне седнице, две током првог и две у другом 

полугодишту. 

            8.4 Руководиоци стручних већа 

Ред. 

број 

Назив стручног 

већа 
                            Председник 

Заменик председника 

  Српски језик 
                         Мирјана 

Грубишић 

Ненад Војводић 

2. Књижевност 
                 Љиљана Малетин 

Војводић 

Сандра Урбан 

3. Класични језици Бранко Стојков Александар Станишић 

4. Шпански  језик Јелена Крспогачин Јелена Камберовић 

5. Немачки језик Дубравка Секулић Драгана Кошарчић 

6. Француски језик   Милица Француз Сенка Стојанов 

7. Руски језик                                 Нађа Маркс Емилија Попов Прерадовић 

8. Италијански језик Јасмина Ковачевић Марија Јовановић Бељански 

9. Кинески  језик Маријана Марковић Љубица Чуданов 

10. Енглески језик 
Бранко Стојков Слободан 

Ристић 

Весна Белић 

11. Норвешки језик Милица Гагић Марина Крџавац 

12. Јапански језик  Вишња Јаношевић Марија Вићентијевић 

13. 

Математика и 

Рачунарство и 

информатика 

                             Горан 

Јовишић 

Дејан Стакић 

14. Друштвене науке 
                            Никола 

Крчмар 

Гордана Ивановић 

15. Природне науке Љиљана Радисављевић  Тамара Шандоров 

16. Уметност Јована Поповић Бенишек Растко Павлов 

17. 
Физичко 

васпитање 
Валерија Удовичић  

Зоран Банићевић 
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8.5 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

АКТИВНОС

Т 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

НОСИОЦ

И 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне наставе 

Септемб

ар 2020. 

Утврђивање 

распореда наставних 

тема и наставних 

јединица 

Усклађене 

теме и наставне 

јединице у глобалним 

и оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организац

ија редовне 

наставе 

Септемб

ар 2020. 

Усаглашавање 

наставних садржаја, 

метода рада и начина 

извођења наставе 

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

Септемб

ар 2020. 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

Уједначава

ње критеријума на 

нивоу група као и 

на нивоу разреда. 

Усклађивање 

процењивања 

остварености 

прописаних 

исхода и 

стандарда 

постигнућа.  

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

допунске, 

додатне 

наставе  

Септемб

ар 2020. 

Утврђивање 

садржаја рада 

Усклађива

ње теме са 

глобалним планом 

на нивоу 

разреда/групе за 

ученика који 

постиже изузетне 

резултате или 

показује 

интересовање за 

продубљивање 

знања из 

одређеног 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 
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предмета, или им 

треба помоћ 

наставника да 

достигну жељене 

резултате 

Планирање 

учешћа на 

манифестација

ма, догађајима, 

презентацији 

школе 

Октобар 

2020. 

Утврђивање 

садржаја рада 

Представља

ње рада стручног 

већа, промовисање 

и активно учешће, 

као и позитивно 

представљање 

достигнућа. 

Активно учешће  у 

промотивном раду 

школе.  

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организација 

секција 

Септемб

ар 2020 

 Утврђивање 

садржаја рада, 

временски оквир и 

могућа сарадња са 

другим већима. 

 

Самостално 

изражавање   

самостално 

уређивање 

текстова 

 укључивање што 

већег броја 

ученика у 

формирању 

садржаја школског 

часописа, рад на 

онлајн медијима... 

остваривање 

сарадње са 

релевантним 

институцијама 

остваривање 

сарадње са другим 

секцијама у школи  

Заинтер

есовани 

чланови 

стручног већа 

Уређење и 

одржавање 

кабинета 

Октобар 

2020 

Прилагођавање 

кабинета 

потребама 

ученика и 

наставника. 

 Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање 

огледних и 

Новемб

ар 2020 

Припрема 

наставног 

 Заинтер

есовани 
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угледних часова материјала, 

организација времена 

и простора, 

реализација часа, 

евалуација и 

дискусија. 

чланови 

стручног већа 

Планирање и 

реализација 

корелације са 

другим 

предметима и 

иновација у 

настави 

Новемб

ар 2020 

Обрада 

одређених наставних 

тема у корелацији са 

другим предметима.  

Развијају 

облике 

активног 

учења (учења 

кроз праксу) 

и облике 

кооперативног 

учења што 

омогућава 

ученицима да 

скупа уче 

радећи на 

заједничким 

пројектима… 

 

Заинтер

есовани 

чланови 

стручног већа 

Припрема и 

реализација 

такмичења 

ученика 

Децемб

ар 2020. 

Утврђивање 

садржаја рада, рад са 

одабраним 

ученицима који 

показују посебан 

афинитет према 

српском језику. 

Планирање и 

реализација 

припремне наставе за 

такмичење од 

школског до окржног 

такмичења (који се 

раализују у нашој 

школи), анализа 

постигнућа ученика 

на такмичењима) 

Стварање 

услова за 

квалитетан рад 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање 

представљања 

Новемб

ар 2020. 

Стручно 

усавршавање у 
Размењују 

Сви 

чланови 
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стручног 

часописа, 

литературе или 

стручног 

усавршавања. 

установи. 

 

искуства о 

примени 

савремених 

метода и облика 

рада у 

наставним и 

ваннаставним 

облицима рада 

кроз отворене 

часове и 

активности са 

наставницима 

из других 

сродних школа, 

сазнавање о 

новим 

тенденцијама у 

оквиру 

предмета, 

представљање 

добрих примера 

из праксе.  

 

стручног већа  

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

Школск

а 2020/21. 

Реализација 

стручног 

усавршавања 

по 

предложеном 

плану. 

Праћење 

онлајн семинара и 

похађање 

семинара по 

плану. 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање 

матурског испита 

Децемб

ар 2020. 

Усклађивање 

са Статутом 

школе - 

Планирање 

писменог 

испита из 

српског језика, 

(одређивање 

Матуром се проверава 

се усвојеност општих 

стандарда постигнућа 

након завршеног 

средњег општег 

образовања и 

васпитања у 

гимназији, а који се 

прописују програмом 

Наставн

ици који 

предају 

матурским 

одељењима 
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ментора – име 

и презиме за 

носиоце 

реализације, 

састављање 

испита, име и 

презиме за 

носиоце 

реализације); 

 

матуре.  

     

Планирање и 

остваривање 

матурског 

испита 

Децемб

ар 202. 

Предлагање 

тема за матурски 

испит из Увода у 

општу лингвистику 

Провера 

усвојености 

општих 

постигнућа из 

одабраног 

предмета наког 

завршеног 

средњег 

образовања и 

васпитања у 

гимнзији. 

Наставн

ици коју 

предају Увод у 

општу 

лингвистику 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 

2021. 

Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о 

раду Стручног већа 

за шк. 2020/21. 

годину  

Сви 

чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за наредну 

школску годину 

јун 

2021. 

Подела часова 

по професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог 

поделе часова по 

професорима 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организација рада 

Стручног већа у 

наредној школској 

години 

јун 

2021. 

Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи план 

рада Стручног већа 

као део Годишњег 

плана рада Гимназије 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Разматрање 

постигнутих 

резултата на крају 
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првог и другог 

полугодишта 

Самовредновање 

наставника, 

област наставе и 

учења 

    

Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину 

    

 

У току године потребно је одржати 4 састанка стручног већа. По потреби се 

могу организовати додатни састанци. 

 

 

 

8.6 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА КЊИЖЕВНОСТ  

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација редовне 

наставе 

септембар 2020. Утврђивање 

распореда 

наставних тема 

и наставних 

јединица 

Усклађене теме и 

наставне јединице 

у глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви чланови 

стручног већа на 

нивоу одређеног 

разреда 

Организација редовне 

наставе 

септембар 2020. Усаглашавање 

наставних 

садржаја, 

метода рада и 

начина 

извођења 

наставе 

Усаглашени 

наставни 

садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви чланови 

стручног већа на 

нивоу одређеног 

разреда 

Организација редовне 

наставе 

септембар 2020. Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

Усклађени 

критеријуми 

оцењивања 

Сви чланови 

стручног већа на 

нивоу одређеног 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

78 

 

разреда 

Организација 

манифестација у вези 

са обележавањем 

школског јубилеја 

Септембар- јуни 

2020/2021 

Договор о 

организацији 

манифестација 

у првом 

полугодишту и 

реализација у 

другом 

полугодишту: 

трибине, 

радионице, 

предавања, 

гостовања 

књижевника, 

презентације и 

округли столови  

 

Одржане 

радионице, 

трибине, 

предавања са 

гостима 

писцима и 

књижевним 

критичарима, 

одрржани 

округли 

столови и 

велики број 

ученика 

укључен у 

активности 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Организација 

школских приредби 

поводом одређених 

празника 

септембар–јун 

2015–2022. 

Организација 

и реализација 

Реализоване 

активности,број 

учесника 

Чланови 

стручног већа 

књижевности у 

сарадњи са 

члановима 

других стручних 

већа 

Обележавање 

годишњице часописа 

Зенит-  

 

 

септембар 2020. Организација 

и реализација 

Реализовене 

активности,број 

учесника 

Сандра Урбан 

Сарадња са Српским 

књижевним друштвом 

2020/2021 Организовање 

активности 

Реализоване 

активности,број 

учесника 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Бранков дан март 2021. Организација 

и реализација 

Реализоване 

активности 

Љиљана 

Малетин 

Војводић, 

Мерима 

Аранитовић, 

уредништво 

школског 

листа „Бранко“ 
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Срђан 

Дамњановић 

Разговори с писцима септембар–јун 

2020–2021. 

Организовање 

трибина и 

радионица 

Број 

организованих 

трибина, 

радионица, 

предавања 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић, Маја 

Рогач 

Станчевић, Маја 

Стокин 

Писци савременици- 

модерација књижевних 

сусрета са добитницима 

НИН-ове награде и 

сусрети са савременим 

српским писцима 

2020/2021 Организација 

и реализација 

Одржани 

сусрети, 

друштвене 

мреже 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Градска смотра 

рецитатора „ Песниче 

народа мог“ 

2021. Организација 

и реализација 

смотре 

Учешћа и 

постигнути 

резултатима 

Јелена 

Марјановић, 

Чланови 

стручног већа 

књижевности 

Припрема позоришне 

представе , мјузикл «Мали 

дућан страве», 

2020/2021. Организација 

и реализација 

Број 

реализоване 

представе 

Јована Реба, у 

сарадњи с 

Небојшом 

Пајићем и 

Растком 

Павловим 

Припрема за такмичење 

из  беседништва 
новембар–

март 

2020/21 

Организација 

и реализација 

Остварени 

резултати 

Маја Рогач у 

сарадњи са 

Срђаном 

Дамњановићем 

Литерарна дружина 

„Стражилово“ – књига 

даровитог 

мартуранта/матуранткиње 

 

2020/2021 Организација 

и реализација 

Одштампана 

књига 

Чланови 

стручног већа 

књижевности 

Праћење регионалне Октобар 2020. Посета Учешће на Чланице 
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конференције BookTalk конференцији 

са ученицима 

манифестацији стручног већа 

књижевности 

Pecha Kucha 

презентација 

Март 2021. Примена 

јапанске 

вештине 

беседништва 

у Карловачкој 

гимназији (са 

Мајом Рогач 

Станчевић)  

(март 2020.) 

 

Реализоване 

активности 

друштвене 

мреже 

Љиљана 

Малетин 

Војводић,  

Маја Рогач 

Станчевић 

Организација такмичења 

Књижевна олимпијада 

на школском, 

општинском, 

окружном и 

републичком нивоу 

Јануар – мај 

2020. 

Организација 

такмичења и 

прегледање 

тестова, 

припрема 

ученика за 

такмичење 

Организована 

такмичења и 

велики број 

такмичара из 

гимназије које 

су припремале 

чланице 

стручног већа 

Сви чланови 

стручног већа на 

нивоу одређеног 

разреда 

Планирање матурског 

испита 

децембар 2020. Договор око 

области и тема 

које ће бити 

фокусиране 

избором 

Договорене 

теме из 

области које 

ученици треба 

да припреме 

Јелена 

Марјановић, 

Маја Стокин, 

Маја Рогач 

Посета Сајму књига у 

Београду 

Октобар 2020. Реализација 

посете 

Реализована 

посета 

Сви чланови 

стручног већа  

Фонд „Иван Радоњић“ 2020/2021 Конкурс за 

приче 

Број 

пристиглих 

радова 

Сандра Урбан  

 

Фонд“ Филип Француски 2020/2021 Конкурс за 

приче 

Број 

пристиглих 

радова 

Сандра Урбан  

 

Планирање и 

остваривање стручног 

усавршавања 

Децембар 2020 Договор о 

изабраним 

семинарима и 

стручним 

усавршавањима, 

укључујући 

62.зимски 

семинар у 

Похађани 

семинари и 

стручна 

усавршавања  

Сви чланови 

стручног већа на 

нивоу одређеног 

разреда 
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Београду  и 

семинари у 

установи , као и 

онлајн 

семинари  

Анализа рада Стручног 

већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања 

плана Стручног 

већа и писање 

извештаја 

Извештај о раду 

Стручног већа за 

шк. 2020/21. 

годину  

Сви чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација наставе за 

наредну школску годину 

јун 2021. Подела часова 

по професорима 

за наредну 

школску годину 

Предлог поделе 

часова по 

професорима 

Сви чланови 

стручног већа 

Организација рада 

Стручног већа у наредној 

школској години 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 

2021/22. години 

Годишњи план 

рада Стручног 

већа као део 

Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви чланови 

стручног већа 

 

 

   8.7   ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Р

бр. 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУ

МИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. HIPPO – 9. 

међународно 

такмичење из 

енглеског језика 

Фебруар 

2021. 

Слободан 

Ристић 

Пријава и 

организација 

такмичења 

2. Драмска 

секција на енглеском 

језику 

ШКОЛСКА 

2020/21 

ГОДИНА 

Милан 

Ђуришић 

Постављање 

представе 

3. Драмска 

секција на српском 

језику 

ШКОЛСКА 

2020/21 

Небојша 

Пајић 

Постављање 

представе 
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ГОДИНА 

4. Припремна 

настава 

2. 

ПОЛУГОДИШТЕ 

Заинтерес

овани професори 

Резултати на 

пријемном испиту 

5. Припрем

на настава за 

пријемни испит 

за студије 

енглеског језика 

2. 

ПОЛУГОДИШТЕ 

Професор

и 4. године 

Резултати на 

пријемном испиту 

6. Редакција 

часописа 

"Бранко" 

ШКОЛСКА 

2020/21 

ГОДИНА 

Јованка 

Радмиловић. 

Издавање 

часописа 

7. Набавка 

уџбеника и 

наставних 

средстава 

Септембар 

2020. 

Весна 

Белић 

 

Благовремена 

набавка уџбеника и 

наставних средстава 

8. Учешће на 

семинарима 

стручног 

усавршавања 

ШКОЛСКА 

2020/21 

ГОДИНА 

Сви 

професори 

Сертификати 

9.  Merletcolle

ge student's 

exchange 

Март и април 

месец 2021. 

Слободан 

Ристић 

Да ли је 

испуњено све из 

плана предатог тиму 

за међународну 

сарадњу 

10. Менторств

о студената са 

Одсека за 

англистику 

Филозофског 

факултета 

Универитета у 

Новом Саду 

 

ШКОЛСКА 

2020/21 

ГОДИНА 

Корнелија 

Одри, Миона 

Брканић и 

Бранкица Ивков 

Задовољство 

праксом 

11. Онлајн 

пројекат у 

ШКОЛСКА 

2020/21 

Милан 

Ђуришић 

Испуњење 

циљева пројекта 
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сарадњи са 

Академијом 

уметности у 

Новом Саду 

ГОДИНА 

12. Прављење 

теста за матурски 

испит из 1. 

страног језика 

Мај, јуни 2021. Светлана 

Јосимов 

Писмени 

испит 

13.  Усмени 

део – одабир 

питања 

Јануар 2021. Бранкица 

Ивков 

Усмени испит 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

 

  

 

8.8 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

АКТИВ

НОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВАН

И ИСХОДИ 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне 

септемба

р 2020. 

Утврђивање 

распореда наставних 

Усклађене 

теме и наставне 

Сви 

чланови 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Резултати на тесту Тест Ученици и професори 

2. Постављање представе, залагање на 

пробама 

- Ученици и професори 

3. Постављање представе, залагање на 

пробама 

- Ученици и професори 

4. Резултати на пријемном испиту Тест Ученици 

5. Резултати на пријемном испиту Тест Ученици 

6. Издавање часописа Увид  Ученици и професори 

7. Набавка уџбеника и наставних 

средстава 

- Ученици и професори 

8. Похађање Комбинован

е 

Професори 

9. Испуњење циљева размене Анкета Родитељи и ученици 

10. Мишљење ментора и студената Анкета Студенти и професори 

11. Мишљење водитеља пројекта и 

професора координатора 

Видео 

материјал 

Ученици 

12. Таст за писмени део Анализа 

резултата 

Ученици и професори 

13.  Списак питања за усмени део Анализа 

резултата 

Ученици и професори 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

85 

 

наставе тема и наставних 

јединица 

јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Органи

зација редовне 

наставе 

септемба

р 2020. 

Усаглашавањ

е наставних 

садржаја, метода 

рада и начина 

извођења наставе 

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне 

наставе 

септемба

р 2020. 

Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

Усаглашени 

критеријуми 

оцењивања на нивоу 

разреда  

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организација 

додатне 

наставе и 

припреме 

за 

такмичења 

септемба

р 2020. 

Избор тема и 

израда плана рада 

додатне наставе 

Усаглашеност 

избора тема са 

наставним планом и 

програмом и нивоом 

знања 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организовање 

припремне 

наставе за 

испит 

ДЕЛФ 

Септемба

р 2020. 

Избор 

материјала и 

одређивање термина 

за припремну 

наставу 

Усаглашеност 

материјала са нивоом 

знања и 

компетенцијама 

неопходним за 

полагање испита 

Милица 

Француз 

Организовање 

допунске 

наставе 

Октобар 

2020. 

Избор тема и 

израда плана рада 

допунске наставе 

Усаглашен

ост избора тема са 

наставним планом 

и потребама 

ученика 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање 

матурског 

испита 

децембар 

2020. 

Избор тема и 

категорија које улазе 

у садржај матурског 

испита, подсећање 

на концепт 

матурског 

испита.Предлог тема 

за усмени део 

испита. Предлог 

начина припремног 

рада. Предлог тема 

за израду домаћег 

Усаглашен

ост избора тема и 

категорија са 

наставним планом 

и програмом. 

Усклађеност тема 

са очекиваним 

нивоом знања. 

Сви 

чланови 

стручног већа 
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матурског рада. 

Сарадња са 

Катедром за 

романистику 

ФФ и са 

Галеријом 

Матице 

српске 

Школска 

2020/21. 

Избор тема 

креативних 

радионица. 

Планирање и 

предлог термина за 

реализацију 

Реализациј

а неколико 

креативних 

радионица са 

гостујућим 

предавачима. 

Организов

ан одлазак у 

учешће у 

радионицама у 

Галерији  

Милица 

Француз 

Сарадња са 

Француским 

институтом 

Школска 

2020/21. 

Избор 

програма 

Француског 

института који би, 

по темама могли да 

одговарају 

интересовањима 

ученика 

Посете 

изложбама, 

предавањима, 

концертима на 

француском 

језику, 

Милица 

Француз 

Месец 

франкофоније 

Март 

2021. 

Избор 

програма и припрема 

програма у сврху 

обележавања Месеца 

франкофоније 

Посете 

програмима у 

оквиру Месеца 

франкофоније. 

Припрема 

програма у школи 

(концерт, 

филмска 

пројекција, 

рецитал, 

позоришна 

представа, 

изложба...) 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

Школска 

2020/21. 

Реализација 

стручног 

усавршавања по 

предложеном плану. 

Праћење 

онлајн семинара и 

похађање 

семинара по 

плану. 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Планирање 

партнерстава 

и сарадње са 

другим 

школама 

Школска 

2020/21. 

Контактирање 

партнера са којима је 

сарадња прекинута 

услед епидемије  и 

договор о наставку 

сарадње. Наставак 

Кореспонденција са 

партнерима и 

договор око формата 

у ком ће се сарадња 

наставити. Тражење 

нових партнера 

Сви 

чланови 

стручног већа 
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сарадње по плану од 

2019/20. 

Успостављање нових 

контаката. 

преко платформи за 

партнерство у 

образовању. 

Учешће у 

програмим

а у оквиру 

Гимназије 

Школска 

2020/21. 

Разговор о 

припреми програма 

за обележавање Дана 

језика, Дана школе и 

осталих 

манифестација 

Избор 

материјала и договор 

о учешћу у 

програмима. Рад са 

ученицима у 

припреми програма.  

Сви 

чланови 

стручног већа 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о 

раду Стручног већа 

за шк. 2020/21. 

годину  

Сви 

чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за 

наредну 

школску 

годину 

јун 2021. Подела часова 

по професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог 

поделе часова по 

професорима 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организација 

рада Стручног 

већа у 

наредној 

школској 

години 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи 

план рада Стручног 

већа као део 

Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви 

чланови 

стручног већа 
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8.9 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

 

Р

бр. 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Одабир уџбеника Септембар/ј

ун 

Стручно 

веће 

Остварени 

исходи и 

стандарди 

постигнућа 

2. Организовање редовне 

наставе 

Школска година Стручно 

веће 

Остварени 

исходи и 

стандарди 

постигнућа 

3. Додатна настава 

 

Школска година Стручно 

веће 

Резултати 

ученика  

4. Допунска настава 

 

Школска година Стручно 

веће 

Резултати 

ученика 

5. Факултативна настава 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Број 

ученика 

6. Припрема за такмичења Школска 

година 

Стручно 

веће 

Резултати 

ученика 

7. Организовање матурског 

испита 

Децембар  Стручно 

веће 

Резултати 

ученика 

8. Припрема за матурски испит Школска 

година 

Јелена 

Камберовић 

Резултати 

ученика 

9. Литерарно такмичење о 

култури  Аргентине 

 

Новембар/де

цембар 

Стручно 

веће 

Резултати 

ученика 

10. Такмичење у знању 

шпанских брзалица  

мај Јелена 

Камберовић 

Резултати 

ученика 
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11. Учешће у школским 

манифестацијама (Дан школе, Дан 

отворених врата, Дан језика, Сајам 

образовања 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

12. Сарадња са Институтом 

Сервантес 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

13. Припрема за полагање DELE 

испита 

Школска 

година 

Јелена 

Камберовић 

Резултати 

ученика  

14. Сарадња са амбасадом 

Аргентине  

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

15. Сарадња са лектором за 

шпански језик 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

16. Сарадња са амбасадом 

Мексика 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

17. Размена ученика са школом 

IES Botanic Cavanilles из Шпаније 

 

Март/октоба

р 

Јелена 

Камберовић 

Реализован

е активности 

18. Сарадња са Филозофским 

факултетом  у Новом Саду 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

18. Сарадња са Удружењем 

професора шпанског језика 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

19. Сарадња са Универзитетом 

Сингидунум и учешће на 

радионицама шпанског језика 

фебруар Јелена 

Камберовић 

Учешће 

ученика 
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20. Учешће у међународним 

пројектима, Ерасмус плус 

 

Трајање 

пројекта 

Јелена 

Камберовић 

Резултати 

пројекта 

21. Сарадња са организацијама 

за међународну размену ученика 

Итеркултура и YFU Србија 

 

Школска 

година 

Јелена 

Камберовић 

Реализован

е активности 

22. Организовање радионица:       

преводилачке/књижевне/језичке 

радионице,хиспански плесови 

(сaлса, фламенко, танго...) 

 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Учешће 

ученика  

23. Обележавање Дана 

хиспанизма  кроз различит музичко-

сценски програм     

октобар Стручно 

веће 

Реализован

е активности 

24. Посета галеријама и 

музејима  

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Остварене 

посете  

25. Посета филмским 

фестивалима 

Школска 

година 

Стручно 

веће 

Остварене 

посете  

26. Драмска секција  Школска 

година 

Јелена 

Камберовић 

Учешће 

ученика и 

спремљене 

представе/скечеви 

27. Преводилачка колонија април        Јелена 

Крспогачин 

Учешће 

ученика 

28. Успостављање сарадње са 

амбасадом Шпаније, Кубе... 

Школска 

година 

Стручно 

веће  

Реализован

е активности 

29. Снимање филма на 

шпанском о историји Гимназије и 

знаменитим личностима поводом 

Школска 

година 

Стручно 

веће  

Реализован

е активности 
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обележавања 230. година постојања 

30. Превођење биографије и 

дела знаменитих карловачких ђака 

на шпански језик 

Школска 

година 

Стручно 

веће  

Реализован

е активности 

31. Представљање хиспанске 

културе кроз различите активности  

Школска 

година 

Стручно 

веће  

Реализован

е активности 

 

 

Програм рада стручног већа за шпански језик: 

1. Организација редовне наставе 

2. Организација допунске, додатне и факултативне наставе 

3. Одабир уџбеника 

4. Припрема наставних материјала 

5. Припрема и организација матурског испита 

6. Припрема и организација такмичења 

7. Припрема и организација различитих културних активности 

8. Размена ученика  

9. Сарадња са амбасадама хиспанског говорног подручја 

10. Планирање и остваривање стручног усавршавања 

11. Подела часова за наредну школску годину 

12. Анализа рада стручног већа 

 

Током школске године стручно веће за шпански језик састаје се четири пута. 

 

 

 

 

ПЛАНЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Р ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 
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1. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Стручно веће 

2. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Стручно веће 

3. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

4. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

5.  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

6. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

7. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

8. Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација 

ученика 

Ученици 

9. Награђени радови  Оцењивање 

радова  

Амбасада 

Аргентине, професори, 

ученици 

10. Награде ученика Евалуација 

језичких вештина 

Институт 

Сервантес, Удружење 

професора шпанског 

језика, професори и 

ученици 

11. Пипремљене 

активности 

Обсервација 

активности и 

посећеност 

манифестација  

Професори и 

ученици 

12. Реализоване активности Посећеност 

активности 

Професори и 

ученици 

13. Положени испити Евалуација 

испита 

ученици 

14. Реализоване активности Разговор са Представници 
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ученицима  амбасаде, професори, 

ученици 

15. Број часова са лектором Разговор са 

ученицима  

Лектор шпанског 

језика, професори, 

ученици 

16. Реализоване активности Разговор са 

ученицима  

Представници 

амбасаде, професори, 

ученици 

17. Број остварених 

размена  

Резултати 

размене, тест из 

језика и културе  

Ученици и 

професори из Шпаније и 

Србије 

18. Реализоване активности Број 

остварених 

сарадњи 

Професори, 

ученици, студенти 

19. Реализоване активности Број 

остварених 

сарадњи 

Професори, 

ученици 

20. Реализоване активности Евалуација 

пројекта, извештаји 

Професори, 

ученици 

21. Реализоване активности Праћење 

боравка деце на 

размени  

Ученици и 

професори 

22. Постигнити резлутати, 

број одржаних радионица 

Разговор са 

ученицима, 

посећеност наступа  

Ученици и 

професори 

23. Број припремљених 

активности, посећеност 

Разговор са 

ученицима, 

посећеност наступа  

Ученици и 

професори 

24. Број остварених посета Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Ученици и 

професори 

25. Број остварених посета Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Ученици и 

професори 
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26. Број припремљених 

представа/скечева, награде на 

фестивалима 

Посећеност 

представе, реакције 

публике 

Ученици и 

професори 

27. Број заинтересованих 

ученика  

Преведени 

текстови 

Ученици и 

професори 

28. Реализоване активности Исходи 

реализованих 

активности  

Представници 

амбасаде, професори, 

ученици 

29. Снимљен филм Реакције 

публике, преглед 

филма на 

друштвеним 

мрежама 

Ученици, 

професори 

30. Припремљене 

активности 

Посећеност 

активности 

Ученици и 

професори 

31. Припремљене 

активности 

Посећеност 

активности 

Ученици и 

професори 

 

 

 

                              8.10 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 
 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Одабир уџбеника Септембар/јун Стручно веће Остварени исходи 

и стандарди 

постигнућа 

2. Организовање 

редовне наставе 

Школска година Стручно веће Остварени исходи 

и стандарди 

постигнућа 

3. Додатна настава Школска година Стручно веће Резултати ученика  
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4. Допунска настава Школска година Стручно веће Резултати ученика 

5. Факултативна 

настава 

Школска 

година 

Стручно веће Број ученика 

6. Припрема за 

такмичења 

Школска 

година 

Јасмина 

Ковачевић 

Резултати ученика 

7. Организовање 

матурског испита 

Децембар  Стручно веће Резултати ученика 

8. Припрема за 

матурски испит 

Школска 

година 

Јасмина 

Ковачевић 

Резултати ученика 

9. Учешће у школским 

манифес-тацијама 

(Дан школе, Дан 

отворених врата, 

Дан језика, Сајам 

образовања) 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

10. Сарадња са 

Италијанским 

културним центром 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

11. Припрема за 

полагање PLIDA  

испита 

Школска 

година 

              Стручно 

веће 

Резултати ученика  

12. Сарадња са 

Филолошком 

гимназијом из 

Београда 

Школска 

година 

Јасмина 

Ковачевић 

Реализоване 

активности 

13. Сарадња са 

лектором за 

италијански језик 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

14. Студијски камп 

„Corso di cultura 

italiana a Gargnano” 

на језеру Гарда 

Април – 

ускршњи 

распуст 

Јасмина 

Ковачевић 

Резултати пројекта 

15. Размена ученика са Март/октобар Бранко Стојков,  Реализоване 
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гимназијом из Рима 

„Бертранд Расел“ 

Марија Јовановић 

Бељански 

активности 

16. Сарадња са 

Филозофским 

факултетом  у 

Новом Саду 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

17. Сарадња са 

Удружењем 

професора 

италијанског језика 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

18. Учешће у 

међународним 

пројектима, Ерасмус 

плус 

Трајање 

пројекта 

Јасмина 

Ковачевић 

Резултати пројекта 

19. Успостављање 

сарадње са 

уметничком 

гимназијом 

„Каравађо“ из 

Милана 

Трајање 

пројекта 

Јасмина 

Ковачевић 

Резултати пројекта 

20. Обележавање 

Недеље италијанске 

кухиње кроз 

радионице кувања 

Новембар  Стручно веће Учешће ученика  

21. Обележавање Дана 

Дантеа Алигијерија 

25.03. кроз различит 

музичко-сценски 

програм     

Март  Стручно веће Реализоване 

активности 

22. Посета галеријама и 

музејима  

Школска 

година 

Стручно веће Остварене посете  

23. Посета филмским Школска 

година 

Марија Јовановић 

Бељански 

Остварене посете  
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фестивалима 

24. Драмска секција  Школска 

година 

Стручно веће Учешће ученика и 

спремљене 

представе/скечеви 

25. Преводилачка 

колонија 

Школска 

година 

             Стручно 

веће 

Учешће ученика 

26. Успостављање 

сарадње са 

амбасадом Италије 

Школска 

година 

Стручно веће  Реализоване 

активности 

27. Организовање 

различитих 

културних 

активнсти поводом 

обележавања 230. 

година постојања 

Школска 

година 

Стручно веће  Реализоване 

активности 

28. Превођење 

биографије и дела 

знаменитих 

карловачких ђака на 

италијански језик 

Школска 

година 

Стручно веће  Реализоване 

активности 

29. Представљање 

италијанске културе 

кроз различите 

активности  

Школска 

годин 

а 

Стручно веће  Реализоване 

активности 
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 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Стручно веће 

2. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Стручно веће 

3. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

4. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

5.   Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

6. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

7. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

8. Остварени исходи и стандарди постигнућа Евалуација ученика Ученици 

9. Пипремљене активности Обсервација активности и 

посећеност манифестација  

Професори и ученици 

10. Реализоване активности Посећеност активности Професори и ученици 

11. Положени испити Евалуација испита Ученици 

12. Реализоване активности Обсервација активности Професори и ученици 

13. Број часова са лектором Рад са ученицима  Лектор италијанског језика, 

професори, ученици 

14. Реализоване активности Разговор са ученицима  Представници амбасаде, професори, 

ученици 

15. Реализоване активности Праћење боравка деце на 

размени  

Ученици и професори 

16. Реализоване активности Разговор са ученицима  Професори Филозофског факултета, 

професори, ученици 

17. Размена информација Број остварених сарадњи  Професори италијанског језика 

18. Број остварених размена  Резултати размене, тест из 

језика и културе  

Ученици и професори из Италије и 

Србије 

19. Постигнити резлутати, број одржаних 

радионица 

Резултати размене, тест из 

језика и културе 

Ученици и професори 

20. Реализоване активности Евалуација активности, 

извештаји 

Професори, ученици 

21. Реализоване активности Евалуација активности, 

извештаји 

Ученици и професори 

22. Број остварених посета Разговор са ученицима, 

извештаји 

Ученици и професори 

23. Број остварених посета Разговор са ученицима, 

извештаји 

Ученици и професори 

24. Број припремљених представа/скечева, 

награде на фестивалима 

Посећеност представе, 

реакције публике 

Ученици и професори 

25. Број заинтересованих ученика  Преведени текстови Ученици и професори 

26. Реализоване активности Исходи реализованих 

активности  

Представници амбасаде, професори, 

ученици 

27. Припремљене активности Посећеност активности Ученици и професори 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КИНЕСКГ ЈЕЗИКА 

 

      АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ  
септембар 

2020. 

Утврђивањ

е распореда 

наставних тема и 

наставних 

јединица 

Усклађене 

теме и наставне 

јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног 

већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

септембар 

2020. 

Усаглашав

ање наставних 

садржаја, метода 

рада и начина 

извођења наставе 

Усаглашен

и наставни 

садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног 

већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

28. Припремљене активности Посећеност активности Ученици и професори 

29. Припремљене активности Посећеност активности Ученици и професори 
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Организација 

факултативне 

наставе 

септембар 

2020. 

Утврђивањ

е броја 

заинтересованих 

ученика, 

комуникација са 

одељенским 

старешинама, 

комуникација са 

кинеским 

лекторима 

Конфуцијевог 

института 

Универзитета у 

Новом Саду који 

су реализатори 

факултативне 

наставе,  

Успешн

о 

организована 

настава за 

минимум 10 

ученика по 

групи, трајање 

наставе у 

континуитету 

без осипања 

броја 

пријављених 

ученика 

Сви 

чланови 

стручног 

већа и 

кинески 

лектори са 

Конфуцијево

г Института 

у Новом 

Саду 

Одлазак ученика 

на  

усавршавање 

језика у 

оквиру 

стипендије 

Конфуцијевог 

института у 

трајању од 

једног 

полугодишта 

септембар 

2020. 

Упознавањ

е са обавезним 

детаљима размене 

у трајаљу од 

једног 

полугодишта, 

вишемесечна 

припрема 

документације за 

онлајн 

конкурисање за 

стипендије,вишем

есечна 

комуникација са 

централом 

Ханбан, 

родитељски 

састанак на 

Конфуцијевом 

институту, 

припрема 

документације за 

пријаву за 

студентску визу 

Унапре

ђен ниво 

знања, 

сертификован 

кроз виши 

ниво (од 

неопходног 

трећег нивоа 

који је услов 

за 

конкурисање 

за стипендију) 

међународно 

признатих 

ХСК испита из 

кинеског 

језика, 

слушање 

наставе на 

кинеском 

језику, 

свакодневни 

живот и 

нормално 

фунционисање 

у средини у 

којој се 

Учени

ци трећег и 

четвртог 

разреда 

кинеских 

одељења, 

сви чланови 

стручног 

већа, 

лектори 

Конфуцијево

г Института 
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искључиво 

говори 

кинески језик 

Сарадња са 

кинеским 

средњим 

школама, 

маркетинг 

школе, 

повезивање са 

другим 

школама у 

Србији у 

којима се 

изучава 

кинески језик, 

праћење 

постигнућа 

ученика, 

припрема за 

нови круг 

полагања ХСК 

испита 

Септ-окт. 

2020. 

Организов

ање радионице на 

тему 

интеркултуралнос

ти и иницирање 

могуће размене 

ученика и 

професора, 

заједнички 

пројекти, 

допунска, 

додатна настава и 

припремна 

настава 

Успешн

о 

организоване 

радионице и 

припрема ѕа 

ѕаинтересован

е ученике 

кинеских 

одељења 

Дирек

тор Радован 

Ковачевић, 

кинески 

декан 

Конфуцијево

г Института 

господин 

Чен,сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

лектори 

Конфуцијево

г Института, 

ученици 

Приредба 

поводом 

прославе Дана 

државности 

(1.октобар 

оснивање НР 

Кине) у оквиру 

које 

прослављамо 

и 

традиционалн

и кинески 

празник 

Средина 

јесени 

Септ-окт. 

2020. 

Прирема 

ученика за 

разноврсан 

културно 

уметнички 

програм, одабир 

квалитетног 

садржаја који се 

приказује на 

приредби ученика 

и професора, 

пробе, припрема 

костима и 

сценографије у 

сарадњи са 

талентованим 

ученицима, 

писање и 

превођење 

двојезичног 

говора 

Успешн

о 

демонстриран

и  таленти, 

креативност и 

знања ученика 

од првог до 

четвртог 

разреда 

кинеских 

одељења 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

лектори 

Конфуцијево

г 

Института,у

ченици 
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конверенсијеа 

програма , 

организовање 

игара и закуске на 

крају програма 

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

кроз семинаре 

за наставнике  

Септ-

децембар 2020. 

Активно 

учешће на 

стручним 

предавањима 

Унапре

ђење 

компетенција, 

искуства и 

примењивог 

знања 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик 

Стручно 

усавршавање 

професора 

кинеског 

језика из 

региона у 

Будимпешти” 

-8th Central and 

Eastern 

European Local 

Chinese 

Teacher 

Training” 

Октобар-

новембар 2020. 

Активно 

учешће на 

предавањима и 

презентацијама 

стручних 

предавача, 

учешће у 

дискусијама  

Унапре

ђење стручног 

знања, 

компетенција, 

размена 

корисних 

искустава са 

колегама из 

региона, 

сертификат 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик 

Учествовање 

ученика на 

онлајн 

светском 

такмичењу из 

кинеског 

језика за 

средњошколце 

«Кинески 

мост» 

новембар 

2020. 

Припрема 

ученика за 

учешће на 

такмичењу, 

прикупљање 

литературе, вежбе 

говора и талента 

Успешн

о реализована 

припрема 

садржаја 

такмичења 

Учени

ци 

финалисти, 

Љубица 

Чуданов 

Планирање 

матурског испита 

децембар 

2020. 

одређивањ

е ментора – име и 

презиме за 

носиоце 

реализациј

е, састављање 

писменог 

испита/предлога 

тема и задатака - 

име и презиме 

Успешн

а реализација 

планирања и 

припреме 

матурског 

испита из 

кинексог 

језика 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик 
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за носиоце 

реализације, 

договор о 

усменом делу и 

састављање 

испитних питања 

име и 

презиме за 

носиоце 

реализације, 

припрема и 

усклађивање 

критеријума и 

скале за 

бодовање за 

оцењивање 

усменог дела 

испита – 

комисија); 

Полагање четири 

нивоа ХСК 

испита и ХСКК 

испита за све 

заинтересоване 

ученике 

Карловачке 

гимназије и 

полазнике 

курсева, посета 

реномираних 

кинеских 

уметника и/или 

здравствених 

стручњака 

новемб./дец. 

2020. 

 

Организов

ање и извођење 

додатне и 

допунске наставе, 

припрема 

додатног 

материјала и 

тестова, 

предавања 

Унапре

ђен ниво 

знања код 

свих 

пријављених 

ученика, 

успешно 

положен 

следећи ниво 

теста 

Сви 

чланови 

већа, 

лектори 

Конфуцијево

г Института 

Универзитет

а Нови Сад, 

ученици, 

гости-

уметници из 

Кине 

Прослава 

кинеске Нове 

Године у оквиру 

традиционалне 

приредбе Дани 

кинеске културе 

у Карловачкој 

гимназији и 

прослава 

традиционалног 

јануар/феб. 

2021. 

Организац

ија и пипрема 

свечане приредбе, 

организовање 

предавања и 

радионица 

отвореног типа, 

одабир садржаја 

програма, 

припрема 

Успешн

о 

демонстриран

и  таленти, 

креативност и 

знања ученика 

од првог до 

четвртог 

разреда 

кинеских 

Дирек

тор Радован 

Ковачевић, 

кинески 

декан 

Конфуцијево

г Института 

господин 

Чен, лектори 

Института, 
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кинеског 

празника 

Лампиона 

костима и 

сценографије у 

сарадњи са 

талентованим 

ученицима, 

писање и 

превођење 

двојезичног 

говора 

конверенсијеа 

програма , 

организовање 

игара и закуске на 

крају 

програма,организ

овање слања 

позива медијима 

одељења, 

упознавање 

ученика 

других 

одељења са 

кинеским 

језиком и 

културом 

сви чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

ученици 

Одлазак ученика 

на  усавршавање 

језика у оквиру 

летње стипендије 

Конфуцијевог 

института у 

трајању од једног 

полугодишта 

март 2021. Упознавањ

е са обавезним 

детаљима размене 

у трајаљу од 

једног 

полугодишта, 

вишемесечна 

припрема 

документације за 

онлајн 

конкурисање за 

стипендије,вишем

есечна 

комуникација са 

централом 

Ханбан, 

родитељски 

састанак на 

Конфуцијевом 

институту, 

припрема 

документације за 

пријаву за 

студентску визу 

Унапре

ђен ниво 

знања, 

сертификован 

кроз виши 

ниво (од 

неопходног 

трећег нивоа 

који је услов 

за 

конкурисање 

за стипендију) 

међународно 

признатих 

ХСК испита из 

кинеског 

језика, 

слушање 

наставе на 

кинеском 

језику, 

свакодневни 

живот и 

нормално 

фунционисање 

у средини у 

којој се 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

ученици, 

лектори 

Института 
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искључиво 

говори 

кинески језик 

Прослава 

традиционалног 

кинеског 

празника 

Змајевих бродова 

април-мај  

2021. 

Организац

ија и пипрема 

свечане приредбе, 

организовање 

предавања и 

радионица 

отвореног типа, 

одабир садржаја 

програма, 

припрема 

костима и 

сценографије у 

сарадњи са 

талентованим 

ученицима, 

писање и 

превођење 

двојезичног 

говора 

конверенсијеа 

програма , 

организовање 

игара и закуске на 

крају 

програма,организ

овање слања 

позива медијима 

Успешн

о 

демонстриран

и  таленти, 

креативност и 

знања ученика 

од првог до 

четвртог 

разреда 

кинеских 

одељења, 

упознавање 

ученика 

других 

одељења са 

кинеским 

језиком и 

културом и 

обичајима 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

ученици, 

лектори 

Института 

Припрема 

ученика за 

полагање ХСК 

испита при 

Конфуцијевом 

Институту, 

пријављивање за 

разна 

такмичења, 

наградне 

конкурсе, 

пројекте и 

стипендије за 

наставак 

Април-мај-јун 

2021. 

Организов

ање сусрета, 

предавања, 

додатна и 

допунска настава, 

културне 

активности, 

свечаност, 

приредбе... 

Унапре

ђење знања, 

искустава, 

вештина, 

успешно 

реализована 

такмичења, 

пројекти 

размене 

студената и 

летњи камп у 

Кини  

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

лектори 

Института,  

ученици 
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школовања или 

једносеместрални 

боравак у неком 

од градова/ 

универзитета/сре

дњих школа у 

Кини за наредну 

школску годину. 

Летње 

активности: 

двонедељни 

бесплатни летњи 

камп кинеског 

језика и културе 

за ученике из 

Србије на 

Пекиншком 

универзитету за 

језик и културу и 

на Универзитету 

за пољопривреду 

и шумарство 

Џеђанг, летњи 

курсеви у 

организацији 

Конфуцијевог 

Института 

Универзитета 

Нови Сад 

Јун/јул/авг. 

2021. 

Одабир, 

прикупљање и 

подношење 

потребне 

документације за 

ученике 

Карловачке 

гимназије који 

путују у Кину као 

стипендисти 

Конфуцијевог 

Института, 

вођење 

пријављених 

полазника на 

камп у Кину 

Унапре

ђење знања, 

искустава, 

вештина, 

успешно 

реализована 

такмичења, 

пројекти 

размене 

студената и 

летњи камп у 

Кини 

сви 

чланови 

стручног 

већа за 

кинески 

језик, 

лектори 

Института,  

ученици 

Семинар за 

наставнике 

кинеског језика у 

Србији, Институт 

Конфуције, 

Београд 

Током целе 

године 

Активно 

учешће на 

стручним 

предавањима 

Унапређење 

стручног знања, 

компетенција, 

размена 

корисних 

искустава са 

колегама са 

Института 

Конфуције, 

сертификат 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

WEB форуми, 

конференције 

и предавања за 

професоре 

кинеског 

Током целе 

године 

Активно 

учешће на 

стручним 

предавањима 

Унапре

ђење стручног 

знања, 

компетенција, 

размена 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 
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корисних 

искустава са 

колегама са 

Института 

Конфуције, 

сертификат 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања 

плана Стручног 

већа и писање 

извештаја 

Извештај о 

раду Стручног 

већа за шк. 

2020/21. годину  

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

индивидуалн

о, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за 

наредну школску 

годину 

јун 2021. Подела 

часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог 

поделе часова по 

професорима 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

Организација 

рада Стручног 

већа у наредној 

школској години 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи 

план рада 

Стручног већа 

као део 

Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви 

чланови 

стручног 

већа 

  

8.12 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ РАДА ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Утврђивање 

распореда 

наставних тема и 

наставних 

јединица 

Усклађене теме и 

наставне јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Усаглашавање 

наставних 

садржаја, метода 

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 
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рада и начина 

извођења наставе 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

Усаглашени 

критеријуми 

оцењивања на нивоу 

разреда  

Сви чланови 

стручног већа 

Организација 

додатне 

наставе и 

припреме за 

такмичења 

септембар 2020. Избор тема и 

израда плана рада 

додатне наставе 

Усаглашеност избора 

тема са наставним 

планом и програмом 

и нивоом знања 

Сви чланови 

стручног већа 

Организовање 

припремне 

наставе за  

сертификаци

они испит 

РКИ 

Септембар 2020. Избор материјала 

и одређивање 

термина за 

припремну 

наставу 

Усаглашеност 

материјала са нивоом 

знања и 

компетенцијама 

неопходним за 

полагање испита 

Сви чланови 

стручног већа 

Организовање 

допунске 

наставе 

Октобар 2020. Избор тема и 

израда плана рада 

допунске наставе 

Усаглашеност 

избора тема са 

наставним планом 

и потребама 

ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

Планирање 

матурског 

испита 

 

децембар 2020. 

. 

Избор тема и 

категорија које 

улазе у садржај 

матурског испита, 

подсећање на 

концепт матурског 

испита.Предлог 

тема за усмени део 

испита. Предлог 

начина 

припремног рада. 

Предлог тема за 

израду домаћег 

матурског рада. 

Усаглашеност 

избора тема и 

категорија са 

наставним планом 

и програмом. 

Усклађеност тема 

са очекиваним 

нивоом знања. 

  

Сви чланови 

стручног већа 

 

  

Сарадња са 

Руским домом 

Школска 

2020/21. 

Избор програма и 

конкурса који би, 

по темама могли 

да одговарају 

интересовањима 

ученика 

 

Учешће у разним 

конкурсима у 

организацији 

Руског дома 
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Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

Школска 

2020/21. 

Реализација 

стручног 

усавршавања по 

предложеном 

плану. 

Праћење онлајн 

семинара и 

похађање 

семинара по 

плану. 

Сви чланови 

стручног већа 

Планирање 

партнерстава и 

сарадње са 

другим школама 

Школска 

2020/21. 

Контактирање 

партнера са којима 

је сарадња 

прекинута услед 

епидемије  и 

договор о наставку 

сарадње. Наставак 

сарадње по плану 

од 2019/20. 

Успостављање 

нових контаката. 

Кореспонденција са 

партнерима и 

договор око формата 

у ком ће се сарадња 

наставити. Тражење 

нових партнера 

преко платформи за 

партнерство у 

образовању. 

Сви чланови 

стручног већа 

Учешће у 

програмима у 

оквиру 

Гимназије 

Школска 

2020/21. 

Разговор о 

припреми 

програма за 

обележавање Дана 

језика, Дана школе 

и осталих 

манифестација 

Избор материјала и 

договор о учешћу у 

програмима. Рад са 

ученицима у 

припреми програма.  

Сви чланови 

стручног већа 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о раду 

Стручног већа за шк. 

2020/21. годину  

Сви чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за 

наредну школску 

годину 

јун 2021. Подела часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог поделе 

часова по 

професорима 

Сви чланови 

стручног већа 

Организација 

рада Стручног 

већа у наредној 

школској години 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи план рада 

Стручног већа као 

део Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви чланови 

стручног већа 
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                             8.13  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Одабир 

уџбеника 

Септембар/јун Стручно веће Остварени исходи 

и стандарди 

постигнућа 

2. Организовање 

редовне наставе 

Школска година Стручно веће Остварени исходи 

и стандарди 

постигнућа 

3. Додатна настава  

 

Школска година Стручно веће Резултати ученика  

4. Допунска 

настава 

 

Школска година Стручно веће Резултати ученика 

5. Факултативна 

настава 

 

Школска година Стручно веће/ 

Биљана Гагић 

Број ученика 

6. Припрема 

ученика за 

полагање 

усменог дела 

ДСД 1 испита и 

организовање 

испита 

Школска година 

септембар 

Драгана 

Кошарчић 

Резултати ученика 

7. Припрема 

ученика за 

полагање ДСД 2 

испита и 

организовање 

испита 

Школска година 

новембар  

Дубравка 

Секулић/ 

Драгана 

Кошарчић 

Резултати ученика 
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8. Припрема за 

такмичења 

Школска година – 

2 полугодиште 

Дубравка 

Секулић 

Резултати ученика 

9. Организовање 

матурског 

испита 

Школска година  Стручно веће Резултати ученика 

10. Припрема за 

матурски испит 

Школска година  – 

2 полугодиште 

Дубравка 

Секулић 

Резултати ученика 

11. Учешће у 

школским 

манифестацијама 

(Дан школе, Дан 

отворених врата, 

Дан језика, 

Сајам 

образовања 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

12. Посета 

универзитету у 

Јени уз 

пропратне 

активности 

Новембар/децембар Драгана 

Кошарчић 

Реализоване 

активности 

13. Размена ученика 

са гимназијом 

„Kolleg St 

Sebastian, 

Stegen“, Немачка 

 

Јуни Драгана 

Кошарчић 

Реализоване 

активности 

14. Учествовање у 

пројекту „Licht 

und Klang“ , 

Темишвар-Нови 

Сад 

Јуни/Јули Драгана 

Кошарчић 

Реализоване 

активности 

15. Сарадња са 

организацијом 

ZfA 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 
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16. Сарадња са 

амбасадом 

Немачке 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

17. Посета 

галеријама и 

музејима  

Школска година Стручно веће Остварене посете  

18. Посета 

филмским 

фестивалима 

Школска година Стручно веће Остварене посете  

19. Драмска секција  Школска година Драгана 

Кошарчић 

Учешће ученика и 

спремљене 

представе/скечеви 

20. Преводилачка 

колонија 

април Драгана 

Кошарчић 

Учешће ученика 

21. Снимање филма 

на немачком о 

историји 

Гимназије и 

знаменитим 

личностима 

поводом 

обележавања 

230. година 

постојања 

Школска година Драгана 

Кошарчић  

Реализоване 

активности 

22. Превођење 

биографије и 

дела знаменитих 

карловачких 

ђака на немачки 

језик 

Школска година Драгана 

Кошарчић  

Реализоване 

активности 

23. Представљање 

немачке културе 

кроз различите 

Школска година Стручно веће  Реализоване 

активности 
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активности  

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Стручно веће 

2. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Стручно веће 

3. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

4. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

5.  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

6. Положени 

испити/сертификати 

Евалуација испита ZfA – организиција која 

спроводи испите 

7. Положени 

испити/сертификати 

Евалуација испита ZfA – организиција која 

спроводи испите 

8. Награде ученика Евалуација 

језичких вештина 

МПНТ које организује 

такмичење 

9.  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

10.  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

11. Пипремљене активности Обсервација 

активности и 

посећеност 

манифестација  

Професори и ученици 

12. Број остварених 

размена/посета  

Резултати размене, 

број уписаних 

ученика на 

универзитет у Јени 

Ученици и професори из 

Немачке 

13. Број остварених Резултати размене, Ученици и професори из 
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размена/посета  тест из језика и 

културе 

Србије и Немачке 

14. Број остварених пројеката Резултати учешћа 

на пројекту, 

изведене 

активности и 

резултати 

Ученици и професори из 

Србије и Немачке  

15. Број остварених пројеката Резултати учешћа 

на пројекту, 

изведене 

активности и 

резултати 

ZfA – организиција која 

организује пројекте 

16. Реализоване активности Разговор са 

ученицима  

Представници амбасаде, 

професори, ученици 

17. Број остварених посета Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Ученици и професори 

18. Број остварених посета Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Ученици и професори 

19. Број припремљених 

активности, посећеност 

Разговор са 

ученицима, 

посећеност наступа  

Ученици и професори 

20. Реализоване активности Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Професори, ученици, 

професори са факултета- 

германистике 

18. Реализоване активности Број остварених 

сарадњи 

Професори, ученици 

19. Реализоване активности Евалуација 

пројекта, извештаји 

Професори, ученици 

20. Број заинтересованих ученика  Преведени 

текстови 

Ученици и професори 

21. Снимљен филм Реакције публике, 

преглед филма на 

друштвеним 

мрежама 

Ученици, професори 

22. Припремљене активности Посећеност 

активности и 

резултати/ 

преведени текстови 

Ученици и професори 
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23. Припремљене активности Посећеност 

активности 

Ученици и професори 

 

 

 

       8.14 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈАПАНСКИ  ЈЕЗИК 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Одабир уџбеника Септембар/јун Стручно веће  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

2. Организовање 

редовне наставе 

Школска година Стручно веће Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

3. Додатна настава  

 

Школска година Стручно веће Резултати ученика  

4. Допунска настава 

 

Школска година Стручно веће Резултати ученика 

5. Факултативна 

настава 

 

Школска 

година 

Стручно веће Број ученика 

6. Припрема ученика 

за полагање ЈЛПТ 

испита 

Школска година  

друго  

полугодиште 

Стручно веће Резултати ученика 

7. Припрема ученика 

за полагање ЈЛПТ 

испита, 

пријављивање и 

организовање 

превоза учеика на 

испит 

Школска година 

крајем  школске  

године 

Вишња 

Јаношевић 

Резултати ученика 
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8. Учешће у 

школским 

манифестацијама 

(Дан школе, Дан 

отворених врата, 

Дан језика, Сајам 

образовања 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

9. Посета ученика из 

школе КУМОН 

 

Мај Стручно веће Реализоване 

активности 

10. Сарадња са 

Јапанском 

фондацијом 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

11. Сарадња са 

амбасадом Јапана 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

12. Посета догађајима 

у вези са јапанском 

културом 

Школска 

година 

Стручно веће Остварене посете  

13. Драмска секција  Школска 

година 

Вишња 

Јаношевић 

Учешће ученика и 

спремљене 

представе/скечеви 

14. Сарадфња са JICA 

– ом и 

обезбеђивање 

волонтера / 

лектора 

Школска 

година 

Стручно веће Реализоване 

активности 

15. Представљање 

сајтова, 

виртуелних 

изложби и е-књига  

Школска 

година 

Стручно веће  Реализоване 

активности 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  
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Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Стручно веће 

2. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Стручно веће 

3. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

4. Остварени исходи и стандарди 

постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

5.  Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

Евалуација ученика Ученици 

6. Положени 

испити/сертификати 

Евалуација испита Јапанска фондација  

7. Положени 

испити/сертификати 

Евалуација испита Јапанска фондација 

8. Пипремљене активности Обсервација 

активности и 

посећеност 

манифестација  

Професори и ученици 

9. Број остварених посета  Резултати рпосете , 

напредак у 

говорном јапаском 

језику 

Ученици и професори из 

КУМОН школе  

10. Број остварених пројеката Резултати учешћа 

на пројекту, 

изведене 

активности и 

резултати 

Ученици и професори из 

Србије и Јапана 

11. Број остварених пројеката Резултати учешћа 

на пројекту, 

изведене 

активности и 

резултати 

Ученици и представници 

амбасаде Јапана 

12. Број остварених посета Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Ученици и професори 

13. Број припремљених 

активности, посећеност 

Разговор са 

ученицима, 

Ученици и професори 
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посећеност наступа  

14. Реализована активност Долазак   лектора Професори, ученици, 

JICA 

15. Број ученика који су 

прочитали / видели изложбе и 

слично 

Разговор са 

ученицима, 

извештаји 

Професори, ученици 
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8.15. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА НОРВЕШКИ ЈЕЗИК  

 

АКТИВНОС

Т 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВА

НИ ИСХОДИ 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне наставе 

септемба

р 2020. 

Утврђивањ

е распореда 

наставних тема и 

наставних 

јединица; 

усаглашавање 

наставних 

садржаја, метода 

рада и начина 

извођења наставе; 

усклађивање 

критеријума 

оцењивања 

Усклађене 

теме и наставне 

јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група; 

усаглашени 

наставни садржаји 

у глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Чланови 

Стручног већа 

Организациј

а редовне наставе 

септемба

р 2020. 

  Чланови 

Стручног већа 

Организациј

а наставе на 

даљину 

септемба

р 2020. 

Усаглашав

ање наставних 

садржаја, метода 

рада и начина 

извођења наставе 

Усаглашен

и наставни 

садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Чланови 

Стручног већа 

Организација 

факултативне 

наставе након 

нормализације 

услова рада 

Прво/дру

го полугодиште 

2020/21. 

 

Утврђивањ

е броја 

заинтересованих 

ученика, 

комуникација са 

одељенским 

старешинама 

Успешн

о организована 

настава за 

минимум 10 

ученика по 

групи, трајање 

наставе у 

континуитету 

без осипања 

Чланови 

Стручног већа 
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броја 

пријављених 

ученика 

Промоција 

смера на приредби 

поводом Европског 

дана језика 

 

септемба

р 2020. 

Припрема 

програма; одабир 

пригодног 

садржаја; додатни 

рад са учесницима 

Успеша

н наступ на 

приредби и 

повећано 

интересовање 

за норвешки 

језик  

Чланови 

Стручног већа 

Промоција 

смера на приредби 

поводом Дана 

отворених врата 

 

септемба

р 2020. 

Припрема 

програма; одабир 

пригодног 

садржаја; додатни 

рад са учесницима 

Успеша

н наступ на 

приредби и 

повећано 

интересовање 

за норвешки 

језик  

Чланови 

Стручног већа 

Прослава 

Дана уставности 

Мај 2021. Припрема 

програма; одабир 

пригодног 

садржаја; додатни 

рад са учесницима 

Успешн

о 

демонстрирани  

таленти, 

креативност и 

знања ученика, 

упознавање 

ученика са 

норвешком 

културом 

Чланови 

Стручног већа 

Успостављање 

сарадње са 

Друштвом 

српско-

норвешког 

пријатељства 

/Vennskapssamban

det Norge-Vest 

Balkan/ и 

покрајином 

Нурланд 

/Nordland/ 

  Друго 

полугодиште 

2020/21. 

Комуникац

ија са норвешким 

и српским 

представницима 

Друштва; 

планирање 

сарадње у 

отежаним 

условима; 

проналажења 

школе-партнера за 

ученичку размену 

и друге облике 

сарадње; 

планирање 

активности у 

складу са 

Успоста

вљена 

комуникација 

са средњом 

школом у 

Норвешкој; 

направљен 

план за 

наредни период 

и евентуалну 

размену 

ученика; 

oбогаћен 

библиотечки 

фонд; 

покренути 

разговори о 

Чланови 

Стручног већа 
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актуелном 

епидемиолошком 

ситуацијом 

могућностима 

стипендирања 

у будућности 

Сарадња са 

Филолошким 

факултетом у 

Београду – Група 

за скандинавске 

језике и 

књижевности –  

Прво/дру

го полугодиште 

2020/21. 

Комуникац

ија с циљем 

унапређења 

наставе језика и 

књижевности 

Континуира

ни доласци 

лектора за 

норвешки 

језик/студената 

завршних година у 

Карловачку 

гимназију; помоћ у 

реализацији 

наставе језика; 

oбогаћен 

библиотечки фонд 

Чланови 

Стручног већа 

Успостављање 

сарадње са 

Амбасадом 

Краљевине 

Норвешке у 

Београду 

Прво/дру

го полугодиште 

2020/21 

Комуникац

ија с циљем 

унапређења 

наставе језика и 

књижевности 

Обогаћен 

библиотечки фонд; 

покренути 

разговори о 

могућностима 

стипендирања у 

будућности 

Чланови 

Стручног већа 

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

кроз семинаре за 

наставнике  

Прво/дру

го полугодиште 

2020/21 

Активно 

учешће на 

стручним 

предавањима 

Унапређ

ење 

компетенција, 

искуства и 

примењивог 

знања 

Чланови 

Стручног већа 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања 

плана Стручног 

већа и писање 

извештаја 

Извештај о 

раду Стручног 

већа за шк. 

2020/21. годину  

Чланови 

Стручног већа 

индивидуално, 

председник 

шаље 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за наредну 

школску годину 

јун 2021. Подела 

часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог 

поделе часова по 

професорима 

Чланови 

Стручног већа 

Организација рада 

Стручног већа у 

наредној школској 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

Годишњи 

план рада 

Стручног већа као 

Чланови 

Стручног већа 
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години школској 2021/22. 

години 

део Годишњег 

плана рада 

Гимназије 

 

 

 

 

8.16. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА КЛАСИЧНЕ ЈЕЗИКЕ  

 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Одабир уџбеника Јул 

Усвојен нов 

уџбеник 

Стручно веће Остварени 

исходи и 

стандарди 

постигнућа 

2. Организовање 

редовне наставе 

Школска година Стручно веће Остварени 

исходи и 

стандарди 

постигнућа 

3. Додатна настава 

 

Школска година Стручно веће Резултати 

ученика  

4. Допунска настава 

 

Школска година Стручно веће Резултати 

ученика 

5. Факултативна настава 

латински икласични 

грчки језик 

 

Школска година Стручно веће Број ученика 

6. Стручна усавршавања 

и семинари 

Школска година Стручно веће Остварени 

бодови и 

сертфикати 

7. Припрема за 

такмичења 

Школска година Стручно веће Резултати 

ученика 
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8. Организовање 

матурског испита 

Децембар  Стручно веће Резултати 

ученика 

9. Припрема за 

матурски испит 

Школска година Татјана 

Живковић, 

Бранко Стојков 

Резултати 

ученика 

10. Републичко 

такмичење у знању 

латинског и 

класичног грчког 

језика 

 

мај Стручно веће Резултати 

ученика 

11. Сарадња са 

Асоцијацијом 

класичних филолога 

Србије 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

12. CICEROCONCORDIA март Бојана Буторац Резултати 

ученика 

13. CERTAMEN 

CICERONIANUM 

ARPINAS 

мај Стручно веће                

Резултати 

ученика 

14. Учешће у школским 

манифестацијама 

(Дан школе, Дан 

отворених врата, Дан 

језика, Сајам 

образовања 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

15. Прослава 230 година 

Карловачке гимназије 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

16. Рад на изради додатне 

литературе 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

17. Латинска летња 

школа Collegium 

Carolivicanum 

август Јеленас Рудовић 

Стручно веће 

Реализоване 

активности 
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18. Размена ученика са 

Liceo Bertarnd Russell 

di Roma 

Септембар/октобар 

или март април 

Бранко Стојков Реализоване 

активности 

19. Сусрет и размена са 

ђацима и 

професорима 

класичних одељења, 

Филолошка 

гимназија, Београд и 

филолошки сусрети 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

20. Стручни излет за ђаке 

и професоре 

класичних одељења: 

Путевима римских 

царева кроз Србију, 

Сирмијум, 

Сингидунум, 

Виминацијум, 

Ромулијана, Наис 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

21. Група: Антички кутак 

 
Школска година Радмила 

Шербеџија, 

Пирошка Сегеди 

Реализоване 

активности 

   22. Сарадња са 

Филозофским 

факултетом у 

Београду и катедром 

за класичне науке 

 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

23. Посета музејима и 

институцијама 

Школска година Стручно веће Реализоване 

активности 

24. Сајам књига у 

Београду 

отобар Стручно веће Учешће ученика 

25. Успостављање 

сарадње са 
Школска година Бранко Стојков, 

Татјана 

Реализоване 
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8.15 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ  

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ РАДА ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Утврђивање 

распореда наставних 

тема и наставних 

јединица 

Усклађене теме и 

наставне 

јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација септембар 2020. Усаглашавање Усаглашени Сви чланови 

Класичном 

гимназијом , Загреб, 

Хрватска-размена 

ученика и професора 

 

 

Живковић, 

Јелена Рудовић 

активности 

26. Размена са ученицима 

из Косовске 

Каменице 

Школска година Бранко Стојков, 

Јелена Рудовић 

Реализоване 

активности 

27. Сарадња са групом 

«Дијалог» 

Швајцарска 

Школска година Бојана Буторац Реализоване 

активности 

28. Друштво за неговање 

традицје Сремски 

Карловци 

Школска година Бојана Буторац Реализоване 

активности 
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редовне наставе наставних садржаја, 

метода рада и начина 

извођења наставе 

наставни 

садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

Креирање 

распореда блок 

наставе 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

међународне недеље 

програмирања’’Code 

Week’’ 

Октобар 2020. Упознавање ученика 

са елементима 

кодирања. Ове године 

на препоруку ЕУ 

недеља ће се 

организовати 

искључиво онлајн. 

Реализоваће се 

припремна настава за 

учеснике у 

комбинацији наставе 

уживо и готових 

припремљених 

материјала са портала 

организатора. 

Ученици ће да се 

упознају са 

кодирањем кроз 

мини курс 

програмирања, да 

и на тај начин 

развијају 

информатичку 

писменост, иако 

се можда неће 

определити да им 

програмирање 

буде и професија 

могу да развију 

интересвања за 

програмирање. У 

овој 

манифестацији ће 

учествовати око 

60 ученика из 

првих и трећих 

разреда наше 

школе Сви 

ученици ће 

добити 

сертификат 

Горан Јовишић 

Дејан Стакић 

Организација 

међународне 

манифестације 

’’Meet and Code’’ 

Октобар 2020. Креирање 

програмских садржаја 

кодирањем у 

програмском језику 

Јаvа. Ове године на 

препоруку 

Онлајн курс је  

дизајниран тако 

да покажe 

младим људима 

колико 

прогамирање 

Горан Јовишић 

Дејан Стакић 
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организатора ис 

понзора 

манифестација ће се 

организовати 

искључиво онлајн. У 

нашој школи 

манифестација ће 

трајати 4 дана (онлајн 

модула). Пре овога 

реализоваће се 

припремна настава за 

учеснике. 

може бити 

забавно и  на који 

начин може 

помоћи у 

остваривању и 

примени идеја. У 

овој 

манифестацији ће 

учествовати око 

60 ученика из 

трећих разреда 

наше школе Сви 

ученици ће 

добити 

сертификат 

Имплементација 

програма ''Подршка 

учењу деце и младих 

током и након 

пандемије изазване 

корона вирусом'' 

коју реализују 

МПНТР и UNICEF  

Септембар – 

октобар 2020. у 

случају 

реализације 

онлајн наставе 

током свих 

месеци оваквог 

вида наставе. 

Потребно је 

одговорити на питања 

/проблеме на које 

наша наставничка 

пракса одговара: 

Ово су примери 

питања/проблема са 

којима су се 

наставници и стручни 

сарадници сусретали 

током пандемије: 

Како сазнати о 

начину на који моји 

ученици уче током 

наставе на даљину? 

Како успоставити 

комуникацију са 

мојим ученицима? 

Како мотивисати 

ученике за учење? 

Како одабрати и 

прилагодити 

алате/стратегије за 

учење и наставу? 

Како подржати развој 

компетенција мојих 

ученика за 

коришћење нових 

алата/стратегија 

Редефинисање 

наставних 

планова и 

програма, исхода, 

стратегија учења 

како би се добило 

што више 

релевантних – 

ваљаних одговора  

на постављена 

питања. Уколико 

се настава или 

део наставе буде 

реализовао 

онлајан 

подразумева се да 

ће се мењати и 

начини учења. 

Горан Јовишић 
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учења? Како 

обезбедити да моји 

ученици имају 

потребну подршку у 

учењу? Како пратити 

и евалуирати учење 

ученика током 

наставе на даљину? 

Како 

одабрати/прилагодити 

садржаје учења 

ситуацији пандемије? 

Како садржаје о 

здравствено 

безбедном понашању 

укључити у наставу? 

Како  обезбедити  да 

садржаји буду 

доживљени као 

релевантни и 

смислени од стране 

ученика? Како 

сазнати о разликама у 

окружењу за учење 

мојих ученика? Како 

уважити разлике у 

окружењу за учење 

мојих ученика? Како 

подржавати употребу 

кућног окружења као 

окружења за учење? 

Како приоритизовати 

циљеве учења за своје 

ученике? Како 

комуницирати 

очекивања са 

ученицима и 

родитељима? Како 

сам подржати 

ученике да поставе 

сопствене циљеве 

учења? 

Учешће у 

такмичењу ''Фимек 

Децембар 2020. Припремна настава 

кроз додатну наставу 

Такмичења која 

организују 

Горан Јовишић 
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награђује знање'' у комбинацији са 

онлајн наставом. 

Област такмичења је 

предузетништво, 

конкретно израда 

бизнис плана и 

елементи опште 

културе. 

високошколске 

установе а 

намењена су 

ученицима су 

веома важна. 

Ученик из средње 

школе, која 

најчешће 

представља 

сигурну или 

макар добро 

познату средину, 

прелази у на 

високо 

образовање, 

односно на виши 

и захтевнији ниво 

образовања, 

сложенији 

систем, који није 

ни мало познат 

ученику, а 

понајмање 

сигуран. Са 

собом носи много 

неизвесности.  За  

већину  ученика 

овај период је 

нарочито 

изазован. 

Кроз такмичења 

ученици развијају 

осећај 

самоефикасности. 

Степен у којем је 

изражено 

уверење  особе  

да  је  способна  

да обави 

одређени задатак 

и постигне 

постављени 

циљ.Ученик 

развија слику о 
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себи. Развој слике 

о себи се одвија 

под утицајем 

социјалног 

искуства, посебно 

начина, 

интеракције и 

ставова 

формирању 

позитивне слике 

о себи и свега 

онога што таква 

слика носи.  Даље 

ученик је 

мотивисан за 

наставак 

школовања.  Сва 

такмичења су 

веома важна јер 

ученици кроз њих 

пролазе кроз 

Масловљеву 

хијерархију 

потреба. 

На такмичењу 

учествује три 

ученика из наше 

школе (по позиву 

организатора). 

Сви ученици ће 

добити 

сертификат. 

Реализација додатне 

наставе 

Септембар 2020 

– јун 2021. 

За ученике који 

показују већу 

заинтересованост или 

таленат за 

информатику, 

организоваће се 

часови додатне 

наставе, на којима се 

дубље обрађују 

одговарајуће наставне 

теме и задаци 

такмичарског нивоа. 

Учешће од око 20 

ученика у овој 

настави. 

Ученици који ће 

учествовати у 

разним 

такмичењима и 

домаћим и 

међународним 

пројектима 

везаних за ИТ 

технологије. 

Горан Јовишић 
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Термини су утврђени 

распоредом часова, с 

тим што је ученицима 

омогућено да додатна 

упутства добију и 

путем маил-а или 

онлајн платформе. 

Овом наставом ће се 

омогућити 

разликовање по 

индивидуалним 

могућностима, 

захтевима и 

потребама ученика 

унутар њихове  

групе, настава је 

прилагођена 

индивидуалним 

способностима, 

захтевима и 

потребама ученика: 

Усвајање градива 

помоћу примера, 

обезбеђивање 

капацитета за 

самостално учење и  

самостално 

коришћење знања, 

повезивање 

теоријског 

концептуалног учења 

и учења кроз 

конкретне примере и 

експериментисање. 

На овај начин може се 

развити: 

објективан систем 

вредновања стеченог 

знања, стварање 

радних навика и 

одговорности према  

обавезама, 

подстицање на 

активан приступ 
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настави, систем који 

би омогућио да се 

наши ђаци лако 

уклопе у светске 

токове образовања, 

примена савремених 

технологија у служби 

бржег и лакшег 

трајног усвајања 

знања. 

 

Припрема и 

органиција 

полагања ECDL 

Profile  Standard 

(CORE) 

сертификата 

Фебруар 2021 –

јун 2021. 

Полагање ECDL 

сертификата је 

намењено само 

ученицима четвртог 

разреда. 

Европска 

компјутерска возачка 

дозвола је тест 

познавања 

суштинских IT 

концепата, 

практичних вештина 

и способности, који 

потврђује да је 

власник сертификата 

у потпуности 

компетентан за 

коришћење 

персоналног рачунара 

и основних 

програмских 

апликација. 

 

ЕЦДЛ наставни план и 

програм обухвата 

провере знања за 

следеће тематске 

целине (модуле): 

 

    Основе 

информационих 

технологија 

    Коришћење 

ECDL Profile  

Standard (CORE) 

сертификат се 

стиче након 

успешно 

положених ECDL 

Profile  модула уз 

додатак модула за 

израду 

презентација и 

база података.  

ECDL Profile  

Standard 

сертификат 

представља 

потврду да је 

кандидат у 

потпуности 

компетентан за 

коришћење 

рачунара према 

изабраним 

модулима. 

ECDL/ICDL је 

тест практичних 

вештина и 

способности и 

састоји се од 

седам различитих 

модула који 

обухватају 

компјутерску 

теорију и праксу. 

Горан Јовишић 

Сертификовани  

ECDL tester 

Дејан Стакић 
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рачунара и 

управљање 

датотекама 

    Обрада текста 

    Табеларне 

калкулације 

    Базе података 

    Презентације 

    Информације и 

комуникације 

Модул 1 је 

теоретски тест 

компјутерског 

знања на општем 

нивоу, а Модули 

2-7 су практични 

тестови, како 

следи: 

 

1. Концепти 

информационе 

технологије (IT) 

2. Употреба 

компјутера и 

управљање 

документима 

3. Обрада текста 

4. Рад у Еxцелу 

5. База података 

6. Презентација 

7. Информације и 

комуникације 

 

Pолагањем свих 7 

модула наши 

ученици стичу 

ЕЦДЛ Цоре 

односно Потпуни 

ECDL 

сертификат. 

Очекивано је 

учешће 10 

ученика четвртог 

разреда. 

Учешће у пројекту и 

у такмичењу 

''Пословни изазов'' 

Октобар 2020 до 

април 2021. 

Основна идеја овог 

програма подстицање 

предузетничког духа 

и финансијске 

писмености, а 

најважнији жељени 

резултат програма 

отварање могућности 

самозапошљавања и 

запошљивости 

У пројекту ће 

учествовати 5 

учениак трећег 

разреда. 

Учествоваће у 

програму 

оснивања 

виртуелног 

предузећа своје 

школе као и на 

Горан Јовишић 
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младих, овај програм 

доприноси и личном 

развоју ученика. 

Програм се заснива на 

принципу учење кроз 

рад – ученици кроз 

наставни план, под 

надзором обучених 

наставника ментора, 

стварају компанију, 

развијају је и 

затварају у току једне 

школске године.  

Ученичке компаније 

формирају се на 

почетку школске 

године и током 

трајања програма 

ученици пролазе све 

фазе рада стварне 

компаније:   

Дефинисање 

организационе 

структуре у 

компанији, подела 

улога/занимања 

унутар чланова тима. 

Одабир производа 

или услуге и модела 

пословања, 

испитивање тржишта, 

састављање бизнис 

плана, израда 

производа/услуге, 

креирање маркетинг 

стратегије, промоција 

производа и 

пословања, 

комуникација са 

партнерима 

компаније и 

потрошачима, 

излагање и продаја на 

такмичењима, 

такмичењима 

(према календару 

такмичења). Сви 

ученици ће 

добити 

сертификат за  

учешће. 
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школским и локалним 

догађајима, затварање 

компаније и свођење 

финансијског стања. 

(ове фазе су уједно и 

лекције за припрему 

ученика) 

Учешће у пројекту 

''Ја могу све'' 

Јануар 2021 – 

јун 2021. 

Програм је намењен 

развијању 

предузетничких 

вештина и креирању 

бизнис плана. 

Вештине које ће деца 

савладати: лидерство, 

комуникација, 

емпатија, тимски рад, 

самопоуздање, 

критичко и креативно 

мишљење. 

Области које треба да 

развију 

предузетнички начин 

разнишљања су 

подељене у четири 

области које су 

подељене у 10 

лекција  од по 45 

минута. 

Програм је наставак 

истог од прошле 

године који је осим 

обуке био и 

такмичарског 

карактера. По позиву 

организатора наша 

гимназије че 

учествовати са већ 

креираним програмом 

и ове године како би 

га унапредили. 

Учешће 8 

ученика трећег 

разреда који ће 

осим обуке 

креирати 

садржаје, кратки 

видео запис, 

презентације и сл. 

Јавно 

представљање 

радова. Ученици 

ће добити 

сертификат за 

учешће. 

Горан Јовишић 

Учешће у пројекту 

''La main a la pate'' у 

организацији 

Француског 

Фебруар 2021 – 

јун 2021. 

Развијање еколошке 

свести код ученика 

кроз радионице, 

пројекат на нивоу 

Учествоваће 5 

ученика првог 

разреда. 

Презентација 

Горан Јовишић 
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Иститута из 

Београда 

школе и локлане 

заједнице. 

рада у 

просторијама 

Француског 

Института у 

Београду. Сви 

ученици ће 

добити 

сертификат. 

Учешће на 

међународној 

конференцији 

''Euromath'' 

Децембар 2020 - 

март 2021. 

Развијање 

математичких 

компетенција 

коришћењем IT. 

Развијање језичких 

компетенција код 

ученика који пишу 

рад на енглеском 

језику. 

Припрема обухвата 

обуку за 

истраживања, писање 

истраживачких 

радова у области 

примењене 

математике у 

друштвеним наукама, 

припрема за 

презентовање рада. 

Учешће троје 

ученика трећег 

(или другог) 

разреда. 

Презентовање 

рада на 

конференцији. 

Сви ученици ће 

од организатора 

добити 

сертификат и 

поклон књиге. 

Горан Јовишић 

Учешће у 

међународној 

манифестацији 

обележавања дана 

броја ПИ. ''π Day’’ 

14. март 2021. Упознавање ученика 

са историјом 

математике и 

коришћењем 

константе Пи за 

одређена 

израчунавања. 

Ученици првог и 

другог разреда 

који ће у нашој 

школи креирати 

плакате, 

презентације и 

предавања на 

задату тему. 

Сви чланови 

стручног већа 

Планирање 

матурског испита 

децембар 2020. Упознавање ученика 

са одабиром тема 

Рад на 

матурском  

Сви чланови 

стручног већа 

Мај  месец 

математике 

Мај 2021. Обележавање месеца 

математике кроз низ 

активности  

Унапређивање 

наставвног 

процеса и 

мотивације 

ученика за 

предмет 

математике 

Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Дејан Стакић 
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Дани математике у 

организацији 

ДМНС 

Друго 

полугодиште 

Обележавање 

математике кроз низ 

активности 

Унапређивање 

наставвног 

процеса и 

мотивације 

ученика за 

предмет 

математике 

Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Дејан Стакић 

Пролећни фестивал 

математике 

Друго 

полугодиште 

Обележавање 

математике кроз низ 

активности 

Унапређивање 

наставвног 

процеса и 

мотивације 

ученика за 

предмет 

математике 

Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Дејан Стакић 

Међународно 

такмичење из 

математике 

„Кенгур без граница 

2021“,  

Март 2021. Орагнизовање 

такмичења 

Награде Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Дејан Стакић 

Фестивал науке Друго 

полугодиште 

Обележавање 

математике кроз низ 

активности 

Унапређивање 

наставвног 

процеса и 

мотивације 

ученика за 

предмет 

математике 

Сви чланови 

стручног већа 

Ноћ истраживача Друго 

полугодиште 

Обележавање 

математике кроз низ 

активности 

Унапређивање 

наставвног 

процеса и 

мотивације 

ученика за 

предмет 

математике 

Сви чланови 

стручног већа 

Додатна и допунска 

настава из 

математике за први 

и други разред 

Током целе 

школске године 

Часови у школи Унапређивање 

процеса 

наставе 

Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Дејан Стакић 

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

Током целе 

школске године 

Учешеће у 

акредитованим и 

неакредитованим 

програмима стручног 

Одређени број 

сати стручног 

усавршавања 

којим се 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 
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усавршавања према 

индивидиалном плану 

стручног 

усавршавања и плану 

усавршавања 

Стручног већа. 

остварују 

планиране 

компетенције и 

приритетне 

области наставе и 

учења. 

разреда 

Аплицирање за 

семинар  Зуов 

стручно 

усавршваање 

Децембар , 

новембар 2020. 

Апликација за  

акредитованим 

семинар 

Добијање 

могућности 

реализације 

семинара 

Горан Јовишић 

Бранка 

Ранисављевић 

Координација и 

реализација 

акредитованих 

семинара 

Током целе 

школске године 

Реализација 

акредитованих 

семинара 

Одређени број 

сати стручног 

усавршавања 

којим се 

остварују 

планиране 

компетенције 

и приритетне 

области 

наставе и 

учења. 

Горан Јовишић 

Бранка 

Ранисављевић 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа остваривања 

плана Стручног већа 

и писање извештаја 

Извештај о раду 

Стручног већа за 

шк. 2020/21. 

годину  

Сви чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за наредну 

школску годину 

јун 2021. Подела часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог поделе 

часова по 

професорима 

Сви чланови 

стручног већа 

Организација рада 

Стручног већа у 

наредној школској 

години 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи план 

рада Стручног 

већа као део 

Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви чланови 

стручног већа 

Израда онлајн 

наставних 

материјала 

Током целе 

школске године 

Интернет странице и 

материјали погодни 

за онлајн учионице 

Доступност 

материјала за 

учење путем 

онлајн 

платформи 

Сви чланови 

стручног већа 

Конкурси и 

манифестације по 

Током целе 

школске године 

Организација учешћа 

ученика на 

Учешће 

заинтересованих 

Сви чланови 

стручног већа 
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позиву организатора конкурсима и 

манифестацијама 

намењеним 

ученицима средњих 

школа 

ученика на 

конкурсима и 

манифестацијама 

Додатна настава Током целе 

школске године 

Настава за ученике 

који показују већу 

заинтересованост за 

области предмета и 

изван оквира 

наставног плана 

Припрема за 

такмичење, 

учешће на 

конкурсима... 

Сви чланови 

стручног већа 

Допунска настава Током целе 

школске године 

Настава за ученике 

којима је потребна 

помоћ у савладавању 

наставног градива 

Бољи успех 

ученика у 

савладавању 

наставног 

градива 

Сви чланови 

стручног већа 

Прављење распореда 

блок наставе 

септембар Израда распореда 

блок наставе за целу 

школску годину 

Распоред блок 

наставе 

Милена 

Трпчевић 

Горан Јовишић 

Дејан Стакић 

Председавање 

Сртучним већем 

(Педагошки 

колегијум, Тим за 

самовредновање, 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја 

школе, Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва) 

Током целе 

школске године 

Активности 

председника 

Стручног већа 

Извештаји Милена 

Трпчевић 

Активности Тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Током целе 

школске године 

Активности по плану 

Тима за каријерно 

вођење и саветовање 

Извештаји 

Тимаима 

Милена 

Трпчевић 

Стручне посете 

факултетима ИТ 

струке (за 

заинтересоване 

ученике) 

Током целе 

школске године 

Организација посете 

факултетима ИТ 

струке за ученике 

који планирају даље 

школовање у тим 

областима 

Упознавање 

ученика са радом 

факултета ИТ 

струке 

Сви чланови 

стручног већа 

Одржавање 

кабинета за 

информатику 

Током целе 

школске године 

Праћење и провера 

исправности рада 

рачунара у 

Извештај о стању 

рада рачунара у 

рачунарском 

Сви чланови 

стручног већа 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

140 

 

(евиденција 

неисправне опреме) 

рачунарском 

кабинету (хардвер, 

софтвер и интернет 

веза) 

кабинету 

Међународни и 

национални 

Etwinning  пројекти  

Током целе 

школске године 

Реализација и 

координација 

међународних и 

националних 

Etwinning  пројектa 

Унапређење 

наставног 

процеса кроз 

више нивоа 

Бранка 

Ранисављевић 

Међународни 

светски пројекти 

Earth, Climate action 

Током целе 

школске године 

Реализација и 

координација 

светских глобалних 

пројеката 

Унапређење 

наставног 

процеса кроз 

више нивоа 

Бранка 

Ранисављевић 

Међународни 

светски пројекти 

Током целе 

школске године 

Реализација и 

координација 

светских глобалних 

пројеката 

Унапређење 

наставног 

процеса кроз 

више нивоа 

Бранка 

Ранисављевић 

Међународне 

светске конфернције 

Октобар 2020. 

Током целе 

школске године 

Реализација и 

координација 

светских 

конференција 

Унапређење 

наставног 

процеса кроз 

више нивоа 

Бранка 

Ранисављевић 

Учествовање у 

различитим  

међународним 

активностима 

Током целе 

школске године 

Креирање 

модерирање 

различитих садржаја 

У зависности од 

околности од 

КОВИДА 

Унапређење 

наставног 

процеса кроз 

више нивоа 

Бранка 

Ранисављевић 

Представљање наше 

школе на 

међународном нивоу 

Током целе 

школске године 

Низ активности попут 

Тweet Meeta, радио, 

модератор, итд. 

Промоција школе Бранка 

Ранисављевић 

 

 

  

8.18. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Обележавање свих еко 

датума према датом 

Школска 2020-2021. 

године 

Професори хемије 

Татјана Пуповац и 

Број ученика који 

учествују у 
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календару Зоран Рогановић активностима,радови 

ученика на паноима, 

плакатима 

2. Рад еколошке секције Школска 2020-2021 

године 

Профес. хемије Татјана 

Пуповац и Зоран 

Рогановић 

 

Број ученика, радови 

на презентацијама, 

плакатима, паноима 

 

3. Учешће у акцијама везаних 

за екологију 

Школска година Татјана Пуповац 

Зоран Рогановић 

Број ученика  

4. Посета манифестацији Ноћ 

истраживача 

Школска година 

2020/21. 

Татјана Пуповац 

Зоран Рогановић 

 

Број ученика који 

учествују у 

активностима 

 

5. Посета ПМФ-у, одсек 

хемија, Нови Сад 
2. 

ПОЛУГОДИШТЕ 

Татјана Пуповац Број ученика 

6. Посета Природњачком 

музеју у Београду и 

Бечу 

ШКОЛСКА 

2020/21. 

ГОДИНА 

Љиљана 

Радисављевић, 

Тамара 

Шандоров, 

Татјана Пуповац 

Број ученика, израда 

презентација, паноа, 

плаката, учешће на 

предавањима 

7. Рад на заједничком 

пројекту; Загађење воде, 

земље и ваздуха 

ШКОЛСКА 

2020/21. ГОДИНА 

Љиљана 

Радисављевић, 

Тамара 

Шандоров, 

Татјана Пуповац 

Благовремена 

набавка уџбеника и 

наставних средстава 

8. Учешће на семинарима 

стручног усавршавања 

ШКОЛСКА 

2020/21. ГОДИНА 

Сви професори 

стручног већа 

Сертификати 

9.  Организација рада у 

еколошкој и астрономској  

секцији 

    Школска година           

2020/21. 

Татјана Пуповац 

Тамара Шандоров 

Љиљана Радисављевић 

Број ученика 

10. - Побољшати 

квалитет: 

часова 

допунске и 

додатне 

наставе. 

Подстицати 

даровите 

ученике на рад 

ШКОЛСКА 

2020/21. ГОДИНА 

Сви професори 

Стучног већа 

Задовољство 

праксом 
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и припрему за 

школска 

такмичења. 

 

 

11. Кроз договор чланова 

актива развијати 

дигиталне компетенције 

наставника и 

импленетирати  

Classroom у наставни 

процес 

ШКОЛСКА 

2020/21. ГОДИНА 

Сви професори 

Стручног већа 

Испуњење циљева 

12. Промовисати рад 

новоформираног 

одељења ученика 

талентованих за 

географију и историју, 

едуковати наставнике за 

рад у овом одељењу 

кроз семинаре 

Школска2020/21. Љиљана 

Радисављевић 

Јулијана 

Дорошки 

Петар Чубрило 

Број ученика у 

новом одељењеу 

13.  Организовати што већи 

број разних посета 

музејима, уређењу 

земљишта и школске 

средине,предавања и 

промоција о здраственој 

заштити и превенцији 

болести зависности 

Школска 2020/21. Сви професори 

Стручног већа 

Израда паноа, 

плаката, предавања, 

презентација... 

14. - Ускладити 

наставни план 

и програм са 

корелацијом 

сродних 

предмета у 

оквиру нашег 

Стручног већа 

и ускладити 

основне 

критеријуме 

оцењивања у 

складу са 

Школска 2020/21. Сви професори 

Стручног већа 

задовољство 

наставним радом 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

143 

 

правилником о 

оцењивању 

ученика. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Резултати на тесту Тест Ученици и професори 

2.  - Ученици и професори 

3.  - Ученици и професори 

4. Резултати на пријемном 

испиту 

Тест Ученици 

5. Резултати на пријемном 

испиту 

Тест Ученици 

6.  Увид  Ученици и професори 

7. Набавка уџбеника и наставних 

средстава 

- Ученици и професори 

8. Похађање Комбиноване Професори 

9.    

10.    

11.    

12.    

13.     

 

 

 

8.19. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

 

АКТИВН

ОСТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВАН

И ИСХОДИ 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне 

наставе 

септемба

р 2020. 

Утврђивање 

распореда 

наставних тема и 

Усклађене 

теме и наставне једи-

нице у глобалним и 

Сви 

чланови стр-

учног већа на 
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наставних јединица оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Организ

ација редовне 

наставе 

септемба

р 2020. 

Усаглашава

ње наставних са-

држаја, метода рада 

и начина извођења 

наставе 

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

оперативним плано-

вима на нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови стр-

учног већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне 

наставе 

септемба

р 2020. 

Усклађивање 

критеријума оце-

њивања  

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

оперативним пла-

новима на нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови стр-

учног већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Достављање 

предлога 

подела 

предмета  на 

наставнике 

за 

наредну 

школску 

годину 

јун 2020. Достављени 

извештаји предме-

тних професора 

Усаглашав

ање према подне-

сеним предлозима 

Сви 

чланови стр-

учног већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Организовање 

догађаја  

„Округли 

сто“ на 

актуелне 

теме 

март 

2021. 

Излагање 

професроа на 

одабране теме 

Број 

обрађених тема, 

фото-графије, 

друштвене мреже 

Снежана 

Радишић 

Планирање 

матурског 

испита 

децембар 

2020. 

Утврђивање 

тема матурског рада 

по предметима и 

броја пријављених 

кандидата, водећи 

рачуна о 

ограничењу тема за 

менторство. Избор 

примерене, 

доступне и 

функционалне 

литературе 

Усаглашав

ање тема према 

параметрима 

представљеним  у 

Правилнику о 

садржају и 

начину полагања 

матурског испита. 

Сви 

чланови стр-

учног већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Планирање 

матурског 

децембар 

2020. 

Консултациј

е са матурантима у 

Овладавањ

е ученика 

Сви 

чланови стр-
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испита март 

2021. 

вези са 

упознавањем 

техника академског 

писања, начина 

цитирања извора, 

израде 

библиографије, 

навођења.  

основним 

техникама писања 

рада.  

учног већа на 

нивоу 

одређеног 

разреда 

Планирање 

матурског 

испита 

април-мај 

2021. 

Провера са 

ученицама тока 

израде матурског 

рада 

Усаглашав

ање према осно-

вним 

критеријумима 

израде матурског 

рада 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Јавна 

предавања, 

актуе-лизација 

историјске 

науке, пројекат 

„Рација“, 

обеле-жавање 

јубилеја и 

обилазак, 

сарадња са 

Регионалним 

центром за 

таленте  и 

опремање 

кабинета за 

историју. 

 

децембар 

2020-април 

2021. 

 

 

Садржај 

према планираном 

пројекту  

 

 

 

                 

X  

 

 

Ђурђев, 

Никола Крчмар, 

Александра 

Стојкечић  

Такмичења 

ученика из 

социологије и 

устава 

децембар 

2020-април 2021 

                      

X 

                 

X 

Гордана 

Ивановић 

Психолошке 

радионице 

октобар 

2020-мај 2021 

Садржај 

према планираном 

пројекту радионице  

Фотографије, 

инстаграм, записник 

Биљана 

Летић 

Увод у 

парламента

рни живот 

октобар 

2020-мај 2021 

Симулација 

изборног система и 

парламентаризма.  

Побољшањ

е квалитета 

парламентарног 

живота 

Гордана 

Ивановић, 

Срђан 

Дамњановић, 

Биљана Летић 

Сарадња 

са Карловачком 
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богословијом, 

упознавање са 

историјом и 

размена 

искуства са 

ученицима и 

професорима, 

обилазак 

знаменитости 

Сремских 

Карловаца и 

тематских 

изложби и 

црквене 

ризнице. 

Поклоничко 

путовање у 

манастире 

сремске или 

неке друге 

Епархије 

Српске 

православне 

цркве. Одлазак 

на 

богослужења,  

присуство 

Светосавској 

Литургији и 

причешћивање 

ученика у време 

Божићног и 

Великог поста. 

 

септемба

р 2020-мај 2021. 

 

                          

X 

 

                       

X 

 

Петар 

Николић 

 

Допунска 

и додатна 

настава 

октобар 

2020/  мај 2021. 

 

                              

X 

 

Побољшање 

квалитета наставе 

 

Чланови 

стручног већа 

Анализа рада 

Стручног већа 

 

   јун 

2021. 

Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о 

раду Стручног већа 

за шк. 2020/21. 

годину 

Сви 

чланови 

стручног већа 
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Организација 

рада Стру-чног 

већа у наредној 

школској 

години 

 

септембар, 

децембар 2020;  

 

фебруар,мај 

2021. 

Планиране 

четири седнице  

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи 

план рада Стручног 

већа као део 

Годишњег плана 

рада Гимназије 

Сви 

чланови 

стручног већа 

 

 

8.20. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ 

АКТИВНО

СТ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

САДРЖАЈ 

РАДА 

ОЧЕКИВА

НИ ИСХОДИ 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне наставе 

септембар 2020. Утврђивање 

распореда 

наставних тема и 

наставних 

јединица 

Усклађене 

теме и наставне 

јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организац

ија редовне 

наставе 

септембар 2020. Усаглашава

ње наставних 

садржаја, метода 

рада и начина 

извођења наставе 

Усаглашени 

наставни садржаји 

у глобалним и 

оперативним 

плановима на 

нивоу 

разреда/група 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне наставе 

 

септембар 2020. Усклађивањ

е критеријума 

оцењивања  

 

Уједначеност 

критеријума 

оцењивања и 

развијање 

различитих модела 

и техника 

оцењивања 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Размена стручних 

искустава путем 

стручних блогова 

и web сајтова. 

 

септембар 2020. Анализа, 

разговор, преглед, 

размена 

Обогогаћ

ивање наставе 

путем 

различитих 

искустава и 

размене нових 

сазнања 

 

Сви 

чланови 

стручног већа  
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Анализа 

уџбеника и 

приручне 

литературе 

 

септембар 2020. Анализа, 

разговор 

Размена 

стручне 

литературе 

Анализа 

уџбеника 

Сви 

чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Планирање и 

припрема 

програма за 

Дан школе 

- наступ хора, 

изложба 

радова са 

Ликовне 

колоније и 

ђачких радова 

новембар 2020. Рад хора 

Припрема и 

реализација 

Ликовне колоније 

Припрема и 

поставка изложбе 

Свечанос

т поводом 

обележавања 

Дана школе 

Растко 

Павлов 

 

Јована 

Поповић 

Бенишек  

Планирање 

матурског 

испита, избор 

тема 

 

новембар  2020. Усклађивањ

е тема  

 

Матурск

и рад 

Сви 

чланови 

стручног већа  

Тематско 

планирање 

заједничких 

часова. 

Кординација и 

колелација међу 

предметима 

Фебруар 2021. Планирање 

заједничког часа 

Са циљем 

успешнијег 

савладавања 

наставног 

програма и 

пружања увида у 

целовитост  

Реализац

ија часа 

Анализа 

 

Раско 

Павлов 

Јована 

Поповић 

Бенишек 

Извођење 

угледног/огледног 

часа 

Април 2021. Радионица 

Музика - 

сцена 

Иноватив

ни приступ на 

основу праћења 

савремене 

уметничке 

праксе 

Раско 

Павлов 

Јована 

Поповић 

Бенишек 

Планирање 

стручног, 

педагошко-

психолошког и 

методичког 

усавршавања и 

образовање 

наставника. 

Септембар 2020 

– јун 2021. 

Планирање, 

анализа, разговор 

 

Презентациј

а 

Праћење 

савремених 

токова и 

примена на 

часовима 

Сви 

чћанови 

стручног већа 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

149 

 

Анализа и 

разговор о раду 

стручних 

друштава и 

удружења. 

Консултовање. 

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

септембар 2020 

– јун 2021. 

Консултациј

е око стручног 

усавршавања .- 

усклађивање 

Праћење 

усавршавања 

Излагање 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о 

раду Стручног 

већа за шк. 

2020/21. годину  

Сви 

чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник даје 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за наредну 

школску годину 

јун 2021. Подела 

часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог 

поделе часова по 

професорима 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Организација 

рада Стручног 

већа у наредној 

школској години 

 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Годишњи 

план рада 

Стручног већа као 

део Годишњег 

плана рада 

Гимназије 

Сви 

чланови 

стручног већа 

Друга питања у 

складу са законом 

– текућа питања 

 

септембар 2020 

– јун 2021 

Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

школској 2021/22. 

години 

Текуће Сви 

чланови 

стручног већа 

 

.  

  

8.21. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА ОЧЕКИВАНИ НОСИОЦИ 
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(месец, период) 

ИСХОДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организација 

редовне 

наставе 

септембар 2020. Утврђивање 

распореда наставних 

тема и наставних 

јединица 

Усклађене теме и 

наставне јединице у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

Сви чланови 

стручног већа 

на нивоу 

одређеног 

разреда 

Организација 

редовне 

наставе 

септембар 2020. Усаглашавање 

наставних садржаја, 

метода рада и 

начина извођења 

наставе 

Усаглашени 

наставни садржаји у 

глобалним и 

оперативним 

плановима на нивоу 

разреда/група 

 

Организација 

редовне 

наставе 

септембар 2020. Усклађивање 

критеријума 

оцењивања  

  

Учешће на 

школским 

такмичењи

ма из 

кошарке, 

баскет 3 на 

3, 

одбојкле,ма

лог 

фудбала, 

атлетике, 

стрељаштва 

оријентири

нга 

септембар-мај 

2020.-21. 

Припрема ученика и 

вођење ученика на 

такмичења 

Резултати на 

такмиченјима 

 

Учешће на 

Новосадско

м и 

Београдско

м 

штафетном 

полумарато

ну 

мај 2021. Вођење ученика на 

наведене активности 

  

Учешће на 

плесу за 

матуранте 

мај 2021. Припрема ученика 

за традиционални  

плес матураната  

  

Организација мај 2021.    
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фудбалске 

утакмице 

матуранти-

професори  

Организација 

зимовања 

јануар 2021    

Организација 

пешачких тура 

по Фрушкој 

гори 

октобар – мај 

2020./21. 

   

Планирање и 

остваривање 

стручног 

усавршавања 

септембар-

август 2020./21. 

   

Рад са 

студентима-

менторски рад 

октобар – април 

2020./21. 

Праћење рада 

студената и 

указивање на 

грешке 

Оспособити студенте 

да успешно 

организују наставу  

 

Допунска и 

додатна 

настава 

септембар-јуни 

2020./2021. 

Организовање 

допунске наставе за 

ученике са слабијим 

физичким 

способностима  и 

организација 

додатних часова за 

ученике 

надпросечних 

физичких 

способности 

  

Анализа рада 

Стручног већа 

јун 2021. Анализа 

остваривања плана 

Стручног већа и 

писање извештаја 

Извештај о раду 

Стручног већа за шк. 

2020/21. годину  

Сви чланови 

стручног већа 

индивидуално, 

председник 

обједињен 

извештај 

Организација 

наставе за 

наредну 

школску 

годину 

јун 2021. Подела часова по 

професорима за 

наредну школску 

годину 

Предлог поделе 

часова по 

професорима 

Сви чланови 

стручног већа 

Организација 

рада Стручног 

већа у наредној 

јун 2021. Планирање 

активности рада 

Стручног већа у 

Годишњи план рада 

Стручног већа као 

део Годишњег плана 

Сви чланови 

стручног већа 
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школској 

години 

школској 2021/22. 

години 

рада Гимназије 

 

9. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

9.1. Увод 

Карловачка гимназија је најстарија гимназија у Срба. Током 228 година постојања 

имала је различита усмерења (општа гимназија, усмерена средња школа преводилачког, 

архивског, правног, културолошког, књижничарског  и класичарског смера).  

Од 1990. године, Карловачка гимназија постаје  филолошка гимназија. Чувајући и 

негујући традицију, Карловачка гимназија данас представља савремену образовну 

институцију, у којој се изучавају класични и савремени језици, друштвене и природне 

науке и уметност. 

Одлуком Владе Републике Србије од 2007. године Гимназија постаје школа од 

посебног значаја за Републику Србију. 2006. године Гимназија добија и награду „др Ђорђе 

Натошевић“. Године 2014. Гимназија добија и изузетну Вукову награду. 

Од оснивања до данас школу похађају ученици са територије Републике Србије и 

земаља из окружења. 

9.2. Мисија 

 Карловачка гимназија је најстарија гимназија у Срба. Од 2006. године Карловачка 

гимназија има статус школе од посебног националног значаја за Републику Србију. Током 

228 године постојања она је имала различита усмерења (општа гимназија, усмерена школа 

са смеровима: преводилачки, архивски, правни, културолошки, књижничарски  и 

класични).  

 Од 1990. године постаје  филолошка гимназија. Чувајући и негујући традицију, 

Карловачка гимназија данас представља једну савремену образовну институцију у којој се 

изучавају класични и живи језици, друштвене и природне науке и уметност. 

 Године 2006. гимназија добија и Награду „Ђорђе Натошевић“. 
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 Од оснивања па до данас школу похађају ученици са територије Републике Србије, 

али и земаља из окружења.  

 У школи се посебна пажња поклања настави, ваннаставним и креативним 

активностима и реализацији пројеката који негују мултикултуралност на регионалном и 

међународном нивоу.  

 Гимназију карактерише посебан дух привилегованог сабеседништва између 

наставника и ученика, а неки од њених бивших ученика данас су наставници Карловачке 

гимназије.  

9. септембра 2020. године поводом отварања Специјализованог одељења за ученике 

са посебним способностима за географију и историју Карловачка гимназија је потписала 

споразум о сарадњи са Музејом града Новог Сада, Архивом Српске академије наука и 

уметности у Сремским Карловцима, са Историјским архивом града Новог Сада, Музејом 

Војводине, Департманом за географију, туризам и хотелијерство Природно математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду и Ротари клубом Нови Сад Alma mons у настојању 

да ученици новооснованог одељења у наведеним институцијама похађају наставу из 

стручних предмета. 

9.3. Визија 

 Карловачка гимназија треба да буде препознатљива не само по дугогодишњој 

традицији и значају који има, већ мора обезбедити препознатљив статус и углед школе, 

ученика и свих запослених истицањем свих достигнућа, квалитета наставног процеса и 

кадра, промоцијом ученичких постигнућа на такмичењима и резултата рада наставника.  

 Нарочито је битно подизање нивоа културе понашања и квалитет рада наставног 

особља. 

 Желимо наставнике који су спремни да се посвете унапређењу наставе, плана и 

програма, који су одговорни за квалитет својих остварења и квалитет исхода  наставног 

процеса. Жеља нам је да настава и целокупни курикулум буду у складу са развојним и 

образовним потребама и могућностима ученика, те да се тај процес одвија кроз 

подстицање и развијање физичког, емотивног, интелектуалног, социјалног, моралног и 

естетског развоја. Наши ђаци треба да стекну квалитено образовање које ће им омогућити 

употребу стеченог знања не само у даљем школовању већ и у свакодневном животу. Да 

буду припремљени за савремено доба и све модерне токове, како у земљи тако и у 

иностранству. 
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 Школа мора да буде место где ће се деца сусрести са савременим технологијама и 

интерактивним методама. Само на тај начин се може обезбедити квалитетна и 

интересантна настава. Желимо да школа буде отворено место које ће деца волети да 

посећују и ван наставе због занимљивих садржаја које ћемо им понудити. Толерантни и 

демократски односи између наставника и ученика, те међу самим наставницима, такође су 

део визије наше школе. Наставници ће подстицати рад ученика, пажљиво пратити развој 

сваког ученика, процењивати њихове способности, препознати квалитете ученика и 

омогућити им напредовање кроз појачан рад, додатну наставу и припрему за такмичења и 

упис на факултет. 

 Школа мора да обезбеди наставницима и ученицима добру радну атмосферу 

побољшањем материјално-техничких услова и уређењем учионица и дворишта. Пре свега, 

мора се радити на побољшању међусобне комуникације да би се постигла константно 

добра радна атмосфера.  Морамо увек бити поносни на чињеницу да смо професори, тј. 

ученици једне тако значајне институције. 

 Увођење нових смерова, јапанског језика и норвешког језика, допринело је знатном 

броју  заинтересованих ученика за упис у  Карловачку гимназију. Од септембра 2020. 

године у Карловачкој гимназији је основао Специјализовано одељење за ученике са 

посебним способностима за географију и историју 

 Карловачка гимназија је постала PASH - школа, део иницијативе „Школе: партнери 

будућности“, Министарства иностраних послова Немачке, док је увођење полагања ДСД 

1, 2 испита значајно допринело побољшању квалитета наставе немачког језика и 

ученицима је пружена могућност стицања међународне језичке дипломе на нивоима 

А2/Б1 и  Б2/Ц1. У кооперацији са ZfA, Савезном управом за школство у иностранству, 

унапредили смо наставна средства за немачки језик и опремили учионицу за немачки 

језик  (пројектор,  лаптопови, библиотека). Тако смо постали конкурентнији у односу на 

друге школе које нуде изучавање немачког језика. 

Током протекле школске године реализован је и пројекат отварања Конфуцијеве 

учионице уз подршку Конфуцијевог института при Филозофском факултету у Новом Саду 

и Владе Народне републике Кине. Ученицима Карловачке гимназије омогућено је 

изучавање кинеског језика уз помоћ најсавременије техничке опреме и наставних 

средстава. Лаптоп рачунари обезбеђени су наставницима и лекторима кинеског језика, а 

таблети су на располагању ученицима. 

 Школу треба презентовати путем веб-сајта који ће бити двојезичан, српско-

енглески, који ће бити редовно ажуриран и садржити све релевантне податке о школи, 
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организацији наставе, активностима и догађајима. Ми ћемо се, као школа, трудити да 

негујемо све међународне контакте и по могућности их проширујемо. Карловачка 

гимназија треба и даље да негује сарадњу са локалним институцијама и организацијама. 

Уз њихову подршку можемо очекивати побољшање услова рада. 

 Оваква визија може да постане стварност само уколико наставници, директор, 

стручни сарадници, ученици, родитељи и локална заједница заједно раде на њеном 

остварењу.  

 

Изградња дома ученика омогућила би Карловачкој гимназији да унапреди извођење 

наставног плана и програма и  да његове  специфичности реализује у највећој мери и за 

оне ученике, који живе ван територије општине Новог Сада и Сремских Карловаца. Тиме 

би се великом броју заинтересованих ученика омогућило школовање у најстаријој српској 

гимназији, будући да је тренутно преко сто ученика смештено у школским домовима у 

Новом Саду, као и у приватном смештају у Сремским Карловцима. Оваквим решењем 

проблема побољшали би се, не само услови ученика, већ и запослених у Гимназији, јер би 

се тиме могло повећати њихово професионално ангажовање и на тај би се начин могао 

решити проблем недостатка норме у појединим случајевима 

9.4. Унапређивање наставе 

Реализовано: 

• уведени су профили јапански и норвешки као први страни језик 

• подстиче се стручно усавршавање у области интердисциплинарне наставе 

• континуирана физичка активност 

• подстиче се настава по CLIL методи 

• функционално учење (кроз пројекте, промоције, дебате) 

• парламентаризам 

• угледни часови 

• допунска настава 

• додатна настава 
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• припремна настава 

• секције 

• факултативна настава 

• стручно усавршавање наставника 

• обнављање библиотечког фонда 

• набавка уџбеника и наставних средстава 

• обука наставника за рад са интерактивним таблама и рачунарима 

• унапређивање процеса оцењивања 

• гостовања еминентних предавача из области које се изучавају у школи 

• Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за географију 

и историју  

 

 

 

                                             

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних 

сарадника, општине Сремски Карловци, Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Стручни актив за развојно планирање има седам чланова, од којих је четири из редова 

наставника и стручних сарадника, и по један представник општине Сремски Карловци , 

Ученичког парламента и Савета родитеља. 

Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће, а 

представника општине Сремски Карловци предлаже Скупштина општине Сремски 

Карловци . Чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

 

Чланови Стручног већа за развојно планирање: 

1. Нада Илић – педагог 
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2. Јелена Рудовић – наставник класичних језика 

3. Драгана Кошарчић – наставник немачког језика 

4. Мерима Аранитовић – наставник српског језика (председник Стручног 

актива) 

5. Гордана Ружић – представник савета родитеља 

6. Небојша Мркић – представник Општине Сремски Карловци 

      7. Председник Ученичког парламента 

У школској 2020/21. планирано је да се одрже четири седнице Стручног актива за 

развојно планирање.  

Стручни актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа (члан 89. Статута), обавља посебно следеће послове: 

1) израђује предлог Развојног плана; 

2) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом; 

3) прати реализацију Развојног плана; 

4) доноси програм рада и подноси извештај о његовој реализацији 

 

Седнице стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи 

председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима 

руководи у случају спречености председника. 

За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском одбору и 

Наставничком већу. 
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9.5 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Р

.бр. 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

(месец, година) 

НОСИОЦ

И 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

(ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ) 

КРИТЕРИЈУ

МИ УСПЕШНОСТИ 

1. Учешће у обукама 

и такмичењима који се 

баве прављењем бизнис 

плана и развоја 

предузетништва код 

младих 

Септембар

-јун 2020/21. 

Горан 

Јовишић 

Примењивост 

наученог и број 

награђених ученика 

2. Учешће на 

манифестацији 

„Међународни фестивал 

науке и образовања“ 

  Школска 2020/21.  Бранка 

Ранисављевић 

Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Горан 

Јовишић 

Дејан 

Стакић 

Реализација 

3. Повезивање са 

институцијама у земљи и 

иностранству 

септемб

ар  

2020–јун 2021. 

директор 

школе, 

помоћник 

директора, 

педагог, 

наставници, 

ученици 

Број 

реализованих 

повезивања 

4. Настава Школска 

2020/21. 

школе,  

помоћник 

директора,  

педагог и 

Реализовани 

наставни садржаји, 

број израђених 

електронских 
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сви чланови 

наставнич

ког већа 

садржаја,  

број израђених 

планова конкретна 

реализације, 

евалуација 

5. Рад хора 

Карловачке гимназије 

Школска 

2020/21. 

Хор,  

Растко 

Павлов, 

 Драгана 

Миленковић 

Реализоване 

годишње хорске 

активности 

6. Композиторска 

секција 

Школска 

2020/21. 

Здравко 

Мутин,  

Растко 

Павлов 

Реализација 

7 Припремна настава 

за упис у Карловачку 

гимназију 

Фебруар-

мај 2019/2022. 

Стручна 

већа наставника 

књижевности, 

српског, 

енглеског, 

руског, немачког 

језика 

Број ученика 

уписаних ученика у 

гимназију 

8 Предавања 

угледних личности 

Школска 

2020/21. 

Мерима 

Аранитовић, 

Јелена 

Рудовић, Гавра 

Дражић 

Сандра 

Урбан,  

Растко 

Павлов,  

Срђан 

Дамњановић, 

Конкретно 

остварени контакти и 

 Организација  

доласка угледних 

гостију 

 из света науке 

и уметности у 

Карловачку 

гимназију. 

9 Учешће на 

манифестацији 

„Међународни фестивал 

Школска 

2020/21. 

Бранка 

Ранисављевић 

Реализација 
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науке и образовања“ Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Горан 

Јовишић 

Дејан 

Стакић 

10 Комуникацијске 

вештине 

Школска 

2020/21. 

Драгана 

Закић,  

Мерима 

Аранитовић 

Број радионица 

11 Медијски језик Школска 

2020/21. 

Славица 

Шокица и  

Стручно 

веће  наставника 

српског језика 

Резултати 

наставка 

Пројекта 

12 Обнављање  

издавачке  

делатности 

Школска 

2020/21. 

Директор 

школе, 

помоћник 

директора, 

Стручно 

веће  наставника 

српског језика и  

стручно 

веће  наставника 

књижевности и 

заинтересовани  

професори 

Број 

објављених 

публикација 

13 Менторски рад са 

студентима  

Академије  

уметности 

Школска 

2020/21. 

Јована 

Поповић 

Бенишек,  

 Оливера 

Попов 

Број одржаних 

часова 
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14 Карловачки 

лингвистички  

кружок 

Школск

а 2020/21. 

Мерима 

Аранитовић, 

Гавра Дражић, 

 Гордана 

Мутић,   

Ненад 

Војводић, 

Обренка 

Давидовић, Маја 

Стокин 

Број одржаних 

промоција књига, 

аутора, стручних 

часописа – количина 

 донираих 

књига, oствареност 

сарадње са издавачким 

кућама ЛОМ, 

PAIDEIA, CLIO, 

АРХИПЕЛАГ 

 

15 Креирање сајтова 

за потребе наставе 

Школск

а 2020/21. 

Сва 

стручна већа  

Број креираних 

сајтова 

 

16 Позориште 

„Козачински“ 

Школск

а 2020/21. 

Јелена 

Ратков-Квочка 

Број 

реализованих 

представа 

17 Посета 

манифестацији 

''Фестивал науке''  

Нови Сад 

Март 

2021. 

Ирена 

Станишић, 

Милена 

Трпчевић,  

Бранка 

Ранисављевић, 

 Горан 

Јовишић. 

Број ученика –

учесника у 

радионицама и 

предавањима на 

Универзитету Нови 

Сад 

 

18 Microsoft 

конференције, онлајн 

семинари 

Школск

а 2020/21. 

Сва 

стручна већа 

Активности на 

конференцијама и 

онлајн семинарима 

19 Сарадња са 

ЈАЗАС-ом 

Школск

а 2020/21. 

Психолог, 

педагог 

Предавања, 

друштвене мреже, 

реализоване 

активности 

20 Полагање испита 

DELF 

октобар

–април 

Стручно 

веће наставника  

Број ученика 

који су положили 
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20120/2

021. 

 

француског 

језика 

испит 

21 Сарадња са 

Руским центром 

РУССКИЙ МИР при 

гимназији Ј.Ј. Змај 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће наставника 

руског језика 

Број 

реализованих 

пројеката, 

успешност ученика у 

активностима 

22 Сарадња са 

Филолошком 

гимназијом, Гимназијом 

„Деже Костолањи“ 

Суботица, Ваљевска 

гимназија, Митровачка 

гимназија, гимназија 

„Бора Станковић“ 

из Ниша 

 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће  наставника 

немачког језика и  

књижевности 

Број 

реализованих 

пројеката, 

успешност ученика у 

активностима 

23 Сарадња са ZfA 

(Савезном управом за 

школство у 

иностранству) и 

сповођење полагања 

ДСД 1-2 испита 

 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће  наставника 

немачког језика 

Број одржаних 

и спроведених испита 

за ДСД 1-2 језички 

испит; Број 

организованих 

 саветовања за 

професоре 

 

24 Сарадња са 

новосадском катедром 

за германистику „Дани 

превођења“ 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће наставника 

немачког језика 

Заједничке 

активности у току 

„Дана превођења“ 

25 Увођење 

полагања 

испита 

из знања 

Школск

а 2020/21. 

Школска 

2020/21 

Број успешно 

положених испита. 
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италијанског 

језика PLIDA 

26 Институтом 

Сервантес и полагање за 

испите DELE 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће шпанског  

језика 

Број успешно 

положених испита, 

дипломе 

27 Сарадња са 

Амбасадом Аргентине  

Литерарно 

такмичење 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће шпанског  

језика 

Број 

награђених дела 

28 Сарадња са 

локалном самоуправом, 

Секретаријатом за 

образовање, Општином 

Сремски Карловци, са 

Конзулатом у Сремским 

Карловцима 

Школск

а 2020/21. 

Директор 

гимназије, 

помоћник 

директора, 

педагог, сва 

стручна већа 

Број пројеката, 

радионица, предавања 

29 Сарадња са  

италијанским 

културним центром 

Il Belpaese из  

Новог Сада 

Школск

а 2020/21. 

Школска 

2020/21 

Конкретни 

резултати сарадње 

30 Организација 

 хуманитарних и 

волонтерских  

активновности 

Школск

а 2020/21. 

Учешће у 

хуманитарним и 

волонтерским 

активностима 

Количина 

прикупљене помоћи и 

одржаних 

волонтерских акција 

31 Учешће на: 

маратонима, 

полумаратонима, 

тркама, ђачким 

олимпијадама, 

спортским 

манифестацијама... 

Школск

а 2020/21. 

Стручна 

већа наставника 

физичког 

васпитања 

Извештај о 

реализацији 

активности и 

постигнути резултатаи 

32 Активност Тима Школск

а 2020/21. 

Директор 

Сва 

Реализација 
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задуженог за 

комуникацију са 

институцијама 

стручна већа 

33 Сарадња са 

Волотерским центром 

Војводине 

Школск

а 2020/21. 

Биљана 

Летић, педагог 

школе 

Реализација 

34 Филолошки 

сусрети (у сарадњи са 

Филолошком 

гимназијом из Београда, 

Ваљевском гимназијом, 

Суботичком, 

Краљевачком и 

Крагујевчком 

гимназијом, Одељењем 

за класичне науке 

Филозофског факултета 

Универзитета  

Школск

а 2020/21. 

Маја 

Стокин 

Чланови 

стручног већа 

књижевности, 

чланови стручног 

већа српског 

језика 

Заједничке 

активности, 

друштвене мреже, 

размена 

 

35 Полагање 

међународног испита из 

јапанског језика 

„Japanese language 

proficiency test“ 

Школск

а 2020/21. 

Вишња 

Јаношевић 

 

Број успешно 

положених испита 

 

36 Сарадња са 

Коларчевом задужбином 

Школск

а 2020/21. 

Вишња 

Јаношевић 

 

Организовање 

дружења са Јапанцима 

који живе у Србији 

37 Учешће у 

програму које 

организује Галерија 

Матице српске  

Март месец 

франкофоније 

Март 

2021. 

Стручно 

веће наставника 

француског 

језика 

Радионице, број 

заинтересованих 

ученика 

38 Сарадња са 

професорима 

италијанског језика из 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће наставника 

италинајског 

Радионице, број 

заинтересованих 

ученика 
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Филолошке и 9. 

београдске гимназије 

језика 

39 Сарадња са 

одељењем за класичне 

науке Филозофског 

факултета Универзитета  

у Београду 

Школск

а 2020/21. 

Стручно 

веће класичних 

језика 

Реализација, 

број заинтересованих 

ученика 

40 Успостављање 

сарадње са школом у 

Норвешкој с циљем 

размене ученика 

2020-2022. 

(контин

уирано једном 

годишње) 

         

Карловачка гимназија, 

партнер – 

школа из 

Норвешке 

Реализација, 

број заинтересованих 

ученика 

41 Успостављање 

сарадње са школом у 

Норвешкој с циљем 

учествовања у неком 

заједничком пројекту (e-

Twinning и сл.) 

2020-2022. 

(континуиран

о једном годишње) 

Карловачка 

гимназија, 

партнер – школа 

из Норвешке 

Реализација, 

број заинтересованих 

ученика 

42 Нурдор- ом ( 

Националним удружењем 

родитеља деце оболеле од 

рака). 

Школска 2020/21. Директор, 

помоћник директора, 

Ученички парламент 

Хуманитарне 

акције, концерти, 

представе, 

реализација, 

посећеност, учешће 

43 Учешће ученика 

на међународној 

конференцији 

''Euromath'' 

март 

2021.  

Горан 

Јовишић 

Број написаних 

радова, одржаних 

презентација на 

конференцији и 

такмичењу. 

44 Сарадња 

гимназије 

са школама у 

иностранству 

септемб

ар  

2020– 

јун 2021. 

Директор, 

сва 

стручна већа 

Број ученика у 

размени 

45 Организација 

манифестације „Мај 

Мај 

2021. 

Бранка 

Ранисављевић 

Број учесника 
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месец математике“ Ирена 

Станишић 

Милена 

Трпчевић 

Горан 

Јовишић 

Дејан 

Стакић 

46 Мултикултурализ

ам 

октобар

–април 

2020/21. 

Стручна 

већа      

Карловачке 

гимназије 

Број радионица, 

Реализовани 

програми размене, 

остварени 

пројекти у Новом 

Саду 

47 E-twinning – 

пројекти, Еrasmus+ 

пројекти, различите E-

twinning и Еrasmus+ 

иницијативе 

октобар

–јун 2020/21. 

Сва 

стручна већа 

Оствареност 

кореспонденција са 

колегама из региона и 

Европске уније, 

аплицирање за 

међународне 

пројекте. 

48 Сарадње 

са Педагошким 

колеџом Арбат №9 из 

Москве 

 

2020/2021. 

 

Стручно 

веће руског 

језика, 

 директор 

гимназије 

Број ученика и 

професора укључених 

у размене 

49 Учествовање и 

боравак ученика у 

међународном кампу 

„Internationales 

Donaujugendcamp“ у 

Улму, Немачка 

2020/20

21. 

 

Драгана 

Кошарчић 

са 

ученицима 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 

50 Учествовање у 

пројекту „DonauOnline“ 

2020/20

21. 

Драгана 

Кошарчић 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 
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(Landeszentrale für 

politische Bildung“, 

Baden Würtenberg) 

 са 

ученицима 

51 Учествовање у 

пројекту „Junge 

Donaubrücken“, Беч 

(Donauschwäbisch

es Museum“, Улм; 

Rathaus-Wien) 

 

2020/20

21. 

 

Драгана 

Кошарчић, Јелена 

Рудовић  

са 

ученицима 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 

52 Учествовање у E-

twinning пројекту „Licht 

und Klang“ Темишвар-

Нови Сад 

2020/20

21. 

Драгана 

Кошарчић 

са 

ученицима 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 

53 Боравак ученика-

размена у гимназији 

„Kolleg St. Sebastian, 

Stegen, Freiburg“, 

Немачка   

2020. Драгана 

Кошарчић и 

лектор: Andreas 

Fleischmann са 

ученицима 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 

54 Десетодневни 

боравак ученика 3. и 4. 

разреда и курс језика на 

Универзитету у Јени 

2020/20

21. 

 

Драгана 

Кошарчић/ 

чланови већа 

наставника 

немачког језика 

са ученицима 

Извештаји, видео-

записи, фотографије 

55 Двонедељни 

бесплатни летњи камп 

кинеског језика и 

културе за ученике из 

Србије на Пекиншком 

Универзитету за језик и 

културу и на 

Универзитету за 

пољопривреду и 

шумарство Ђеђанг 

Јун/јули

/август 

2020/20

21. 

Стручно 

веће кинеског 

језика, лектори 

кинеског језика 

Одабир, прикупљање 

и подношење 

потребне 

документације за 

ученике Карловачке 

гимназије који путују 

у Кину као 

стипендисти 

Конфуцијевог 

Института, вођење 
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пријављених 

полазника на камп у 

Кину 

56 Сарадња са 

организацијом 

„Kulturweit“- боравак 

волонтера из Немачке у 

Гимназији 

2020-

2021. 

Драгана 

Кошарчић и 

Стручно веће 

професора 

немачког језика 

Заједничке активности, 

друштвене мреже 

 

57 Europeshire 

School Camp Project 

2020–

2021. 

Јована 

Шућов, Косовка 

Шарац 

Фотографије, 

друштвене мреже  

58 Сарадња са 

Конфуцијевим 

институтом 

 

2020–

2021. 

Стручно 

веће кинеског 

језика и 

Конфуцијев 

институт 

Нови Сад 

Број реализованих 

пројеката. 

59 Позоришни 

фестивал на шпанском 

језику у Цељу, 

Словенија 

Фестив

ал се одржава 

крајем 

марта. 

2021. 

Јелена 

Камберовић и 

Обренка 

Давидовић 

Број учесника 

60 Размена ученика 

са 

школом у 

Шпанији 

Друга 

половина 

школске 

2020/2021. 

Стручно 

веће шпанског 

језика 

Број ученика и 

наставника 

учесника у размени 

61 Размена ученика 

са Гимназијом  

Бертранд Расел 

из Рима 

2020/21. Бранко 

Стојков са 

ученицима 

 

Број ученика и  

наставника 

учесника у размени 

Liceo Classico 

Bertrand Russell, Roma, 

Italia 

62 Размена са 

школом „IES Botanic 

2020/21. 

 

Јелена 

Камберовић са 

Фотографије, сајт 

школе, фејсбук, 
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Cavanilles“ из Валенсије ученицима 

 

страница школе 

63 Сарадња са 

институцијама: 

Амбасада Краљевине 

Норвешке 

2020/21. 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже.. 

64 Сарадња са 

Амбасадом Италије 

2020/21. 

 

Стручно 

веће италијанског 

језика 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

65 Сарадња са 

институцијама: EU Info 

point 

2020/21. 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

66 Венецијанско 

бијенале уметности 

2020/21. 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

67 Сарадња са 

институцијама: EU 

Japan fest 

2020/21. 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

68 Сарадња 

(пројекат) НС2021 

2020/21. 

 

Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

69 Сарадња са 

Матицом српском 

2020/21. 

 

Маја Рогач 

Станчетић 

Остварени пројекти 

70 Унеско клуб 2020/21. 

 

Бојана 

Буторац, Обренка 

Давидовић, 

Небојша 

Пајић, 

Дејан 

Ђурђев, 

Горан 

Јовишић, 

Милица 

Број 

реализованихпројеката 
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Француз,  

Драгана 

Турудић 

71 Размена ученика 

са гимназијом Giacinto 

dell'Olio из Бишељеа 

Друго 

полугодиште  

2021. 

Tатјана 

Живковић, 

Стручно веће 

италијанског 

језика 

Број ученика и  

наставника 

учесника у размени. 

Giacinto dell’Olio, 

Bisceglie, Italia 

72 Размена ученика 

са гимназијом из 

Бриндизија 

2020/21. 

 

Бранко 

Стојков,  

Јелена 

Рудовић 

Liceo Classico 

Marzolla-Simone-

Durano, Brindisi, Italia 

73 Размена ученика 

са гимназијом из Атине 

2020/21. 

 

Стручно 

веће класичних 

језика 

Планирана 

обнова сарадње са 

гимназијом из Атине 

74 Манифестације 

Недеља америчке 

културе/Дани америчке 

културе 

 

2020/21. 

 

 

 

Директор,  

Весна 

Белић, Корнелија 

Одри,  

Слободан 

Косановић,  

Милан 

Ђуришић,  

Катја 

Берић,  

 

Реализоване 

активности, 

друштвене мреже. 

75 Сарадња са 

Интеркултуром и АФС 

организацијом 

2020/21. 

 

Весна 

Белић, остали 

чланови 

Стручног већа 

енглеског језика 

Број ученика и 

наставника 

укључених у размену 

76 Повезивање и 

сарадња гимназије са 

школама у земљи и 

2020/21. 

 

 Корнелија 

Одри, Небојша 

Пајић, и др. 

Број ученика и 

наставника  

укључених у 
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иностранству (кроз 

пројекте и размене 

ученика и професора) 

 

наставници повезивање 

77 Учешће на 

регионалној 

конференцији BalMUN 

(Banja Luka International 

Model United Nations) 

2020/21. 

 

Стручно 

веће енглеског 

језика 

Небојша 

Пајић Наташа 

Самарџић 

Конкретни резултати 

учешћа 

78 Сарадња са 

„Чајкама“ 

2020/21. 

 

Управа 

школе и стручно 

веће руског 

језика 

Број реалзованих 

пројеката 

79 Размена ученика 

са школама из Италије 

Рима, Барија, Трста 

2020/21. 

 

Стручно 

веће италијанског 

језика и ученици 

Број ученика и 

професора 

укључених у размену 

80 Успостављена 

сарадња са Амбасадом 

Мексика 

2020/21. 

 

Стручно 

веће шпанског 

језика 

Размена 

ученика  

81 Сарадња са 

Мерлет Колеџом у граду 

Кајк, Холандијам 

(културна размена) 

 

2020/21. 

 

Слободан 

Ристић, Милан 

Ђуришић и 

ученици 

Остварена размена 

 

82 Успостављена 

сарадње са JICA- 

Japanese International 

Cooperation Agency 

2020/21. 

 

Стручно 

веће јапанског 

језика 

Преко ове 

организације могуће је 

доћи до лектора за 

јапански језик, као и 

волонтера који у 

Србији преко њих 

обављају друге 

активности 

83 Прослава 

светског дана 

14. март 

сваке 

Ирена 

Станишић,  

Реализоване 

активности 
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π одржаног 14. 

марта 

 

календарске 

године 

Дејан 

Стакић,  

Милена 

Трпчевић, 

Бранка 

Ранисављевић,  

Горан 

Јовишић 

84 Преводилачка 

колонија 

март–

април 2021. 

  Стручна 

већа страних 

језика 

Учешће на  

манифестацији 

85 Обележавање 

кинеске 

Нове године и 

празника везаних за 

прославу Пролећног 

фестивала  

(пре и после  

Нове године) 

 

друго 

полугодиште  

2020/21. 

директор 

Радован 

Ковачевић, декан 

Конфуцијевог 

Института 

господин Чен, 

лектори 

Института 

Стручно 

веће  наставника 

кинеског језика, 

Љубица Чуданов, 

Маријана 

Марковић, 

ученици 

Реализоване 

активности, свечана 

приредба, 

организовање 

предавања и 

радионица отвореног 

типа 

86 Дани кинеске 

културе 

март–

мај  

2021. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Лектори 

Конфуцијевог 

Института 

Број радионица, 

предавања, 

презентације 

87 Учествовање на 

преводилачкој колонији 

Филозофски факултет 

2020/21. Слободан 

Косановић 

Број учесника, 

реализованих слика и 

презентованог 
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Нови Сад материјала 

 

88 Ликовна колонија прво 

полугодиште  

2020/21. 

Јована 

Поповић 

Бенишек, 

Оливера 

Попов 

Број учесника, 

реализованих слика и 

презентованог 

материјала 

 

 

89 Ђачка ликовна 

колонија 

у току 

априла, маја  

2021. 

Јована 

Поповић 

Бенишек, 

Оливера 

Попов 

Број учесника, 

реализованих слика и 

презентованог 

материјала 

 

90 Матурски плес мај 

2021. 

Валерија 

Удовичић, 

Зоран 

Банићевић, 

Дејан 

Орлић 

Број учесника 

91 Фудбалска 

утакмица професори-

матуранти 

мај 

2021. 

Наставниц

и и ученици 

матуранти 

Резултати 

утакмице 

92 Дани италијанске 

културе 

друго 

полугодиште  

2020/21. 

стручно 

веће италијанског 

језика 

Учешће у 

реализацији 

93 Организација 

школских приредби 

поводом одређених 

празника 

септембар–јун 

2020/21. 

Маја 

Стокин, Јована 

Реба, Јелена 

Ратков Квочка у 

сарадњи са 

члановима 

других стручних 

већа 

Реализовене 

активности,број 

учесника 

94 ОПЕНС 2020/21. Директор, Реализоване 
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2019/2021, Омладинска 

престоница Европе 

Нови Сад 

педагог, 

психолог, сва 

стручна већа 

активности, број 

учесника 

95 Нови Сад -

Европска престоница 

културе 2021, 

активности у вези са 

пројектом 

2021. Директор, 

педагог, 

психолог, 

Љиљана Малетин 

Војводић, сва 

стручна већа 

Реализоване 

активности, број 

учесника 

96 Бранков дан март 

2021. 

Мерима 

Аранитовић, 

Љиљана Малетин 

Војводић, 

уредништво 

школског листа 

„Бранко“ 

Срђан 

Дамњановић 

Реализоване 

активности 

97 Разговори с 

писцима 

септембар–јун 

2020/21. 

Љиљана 

Малетин 

Војводић, Маја 

Рогач Станчевић, 

Маја Стокин 

Број 

организованих 

трибина, радионица, 

предавања 

 

98 Писци 

савременици- 

модерација књижевних 

сусрета са добитницима 

НИН-ове награде и 

сусрети са савременим 

српским писцима 

2020/21. Љиљана 

Малетин 

Војводић 

Одржани 

сусрети, друштвене 

мреже 

99 Пројекат: „Језици 

и културе у Карловачкој 

гимназији“: 

имагологија( слика 

скандинавске и јапанске 

културе) дебата и 

2020/21. Љиљана 

Малетин 

Војводић, Маја 

Рогач Станчевић, 

Мерима 

Аранитовић, 

Завршене 

пројектне активности  
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презентација; језички 

кафе, креативне 

радионице 

Стручна већа 

српског језика, 

класичних и 

страних језика 

100 Посета Сајму 

књига у Београду 

октобар 

2020. 

Маја 

Стокин, Љиљана 

Малетин 

Војводић, Јелена 

Марјановић, 

Јована Реба,  

Јелена 

Ратков Квочка, 

Сандра Урбан 

Реализација 

посете 

 

101 Фонд „Иван 

Радоњић“ 

2020/21. Сандра 

Урбан  

Чланови 

стручног већа 

књижевности 

Број 

пристиглих радова 

102 Фонд“ Филип 

Француски“ 

2020/21. Сандра 

Урбан, 

Чланови 

стручног већа 

књижевности 

Број 

пристиглих радова 

103 Pecha Kucha 

презентација 

2020/21. Љиљана 

Малетин 

Војводић  

Маја Рогач 

Станчевић 

Реализоване 

активности друштвене 

мреже 

104 Интернационалн

и фестивал визуелне 

културе „Дунавски 

дијалози“ 

2020/21. Љиљана 

Малетин 

Војводић  

 

Реализоване 

активности друштвене 

мреже 

105 Градска смотра 

рецитатора „ Песниче 

2020/21. Јелена 

Марјановић, 

Чланови 

Учешћа и 

постигнути 
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народа мог“ стручног већа 

књижевности  

резултатима 

106 Праћење 

регионалне 

конференције BookTalk 

2020/21. Љиљана 

Малетин Војводић,  

Чланице 

стручног већа 

књижевности 

Учешће на 

манифестацији 

107 Обележавање 

јубилеја 230.година 

Карловачке гимназије 

2020/21. Директор, 

Наставничко веће  

Реализоване 

активности, број 

учесника, медији, 

друштвене мреже 

 

108 Литерарна 

дружина „Стражилово“ – 

књига даровитог 

мартуранта/матуранткиње 

 

2020/21. Чланови 

стручног већа 

књижевности 

Отштампана 

књига 

109 Блогерама- 

пројекат у сарадњи са 

Филозофским факултетом 

и Матицом српском 

2020/21. Маја Рогач 

Станчевић 

Број учесника 

110 Припрема 

позоришних представа 
2020/21. Јована 

Реба, Маја 

Стокин 

Број 

реализоване представе 

111 Организација 

пригодног програма ради 

обележавања 

манифестације Дан језика 

2020/21. Сва 

стручна већа  

Предавања, 

друштвене мреже, 

реализоване 

активности 

112 Припрема за 

такмичење из  

беседништва 

новемба

р–март 

2020/21. 

Маја Рогач 

у сарадњи са 

Срђаном 

Дамњановићем 

Остварени 

резултати 

113 Организација фебруар Ирена Резултати 
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такмичења  

из математике  

''Мислиша'' 

-Организација 

 такмичења 

из математике 

''Кенгур'' 

 

, март  

2021.  

Станишић, 

Милена 

Трпчевић. Бранка 

Ранисављевић 

тестирања, бодовања, 

рангирања, 

додела диплома 

114 Учешће на 

 конкурсима у  

организацији 

Француског института 

2020/21. Милица 

Француз, 

Драгана 

Турудић 

Јелена 

Марјановић 

Резултати са 

конкурса 

115 Организација  

такмичења из  

страних  језика 

 (општински и 

окружни ниво) 

 

2020/21. Директор,  

 чланови 

стручног већа 

Резултати 

такмичења, 

рангирање, додела 

диплома 

116 Такмичење 

"Француска шансона“ 

   

2020/21. 

Растко 

Павлов, 

 Стручно 

веће француског 

језика 

Учешће и 

резултати 

117 Пројекат 

"Дани словенске 

писмености и 

културе" 

 

 

2020/21. 

Стручно 

веће руског 

језика 

Учешће и 

резултати 

118 Пријављивање за 

разна такмичења, 

конкурсе, 

Април-

мај 

2021. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Постигнути 

резултати ученика и 

професора 
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ХСК испите, 

пројекте и стипендије 

119 Учествовање 

ученика на светском 

такмичењу из кинеског 

језика у Кунмингу, Кини 

Новемб

ар 2020. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Припрема 

ученика за три дела 

такмичења, 

Постигнути резултати 

ученика  

120 Такмичење Best 

in English у 

организацији Чешке 

Републике 

2020/21. Јована 

Косијер Анабуси 

Остварени 

резултати 

121 Такмичење из 

историје 

2020/21. Стручно 

веће историје 

Ангажовање 

ученика, постигнути 

резултати 

122 Такмичење 

„Знањем до Кине“ 

 

 

април 

2021. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Остварени 

резултати 

123 Републичко 

такмичење „Кинески 

мост“ 

 

 

2020/21. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Остварени 

резултати и 

број награђених 

ученика 

124 Светско 

такмичење 

„Кинески мост“ 

у познавању 

 кинеског језика 

октобар 

2020. 

Стручно 

веће кинеског 

језика 

Остварени 

резултати и 

број награђених 

ученика 

125 CICEROCONCO

RDIA, 

под 

покровитељством 

Унеска 

друго 

полугодиште 

2020/21. 

Бојана 

Буторац 

Остварени 

резултати 

126 CERTAMEN мај Сви Остварени 
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CICERONIANUM  

ARPINAS 

2021. чланови стручног 

већа 

резултати 

127 Такмичење из 

српског 

језика и језичке 

културе 

 

2020/21. 

Стручно 

веће српског 

језика 

Остварени 

резултати 

128 Такмичење из 

 Књижевности 

 «Књижевна 

олимпијада» 

2020/21. Стручно 

веће 

књижевности 

Остварени 

резултати. 

 

129 Државно 

такмичење из  латинског 

и класичног грчког језик 

Мај 

2021. 

Стручно 

веће класичних 

језика 

Циљ је да 

имамо што више 

првих, других и 

трећих награда 

130 Collegium 

Carolivicanum  

Август 

2021. 

Јелена 

Рудовић, 

Стручно веће 

класичних језика 

Број полазника, 

заинтересиваност 

ученика, нивои знања 

131 Учествовање у 

такмичењу у познавању 

Јапана и јапанске 

културе „Japan Bowl“ 

2020/21. Вишња 

Јаношевић, 

Филолошк

и фалултет у 

Београду 

Карловачка 

гимназија 

Остварени 

резултати и 

број награђених 

ученика 

132 Припрема и 

слање радова на 

књижевне конкурсе 

2020/21. Чланови 

стручног већа 

Остварени 

резултати. 

133 Учешће на 

литерарним конкурсима 

 

септемб

ар–мај 

2020/21. 

Маја 

Стокин,  

Љиљана 

Малетин 

Војводић, Јелена 

Марјановић, 

Остварени  

резултати 
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Јована Реба, 

Јелена Ратков 

Квочка, Сандра 

Урбан 

134 Учешће на 

школским такмичењима 

: у кошарци, одбојци, 

малом фудбалу, 

атлетици, срељаштву 

2020/21. Стручно 

веће физичког 

васпитања 

Остварени 

резултати 

135 Припрема 

ученика за драмске 

изведбе 

септемб

ар–јун 

2020/21. 

Задужени 

наставници 

Број одржаних 

представа 

136 Обележавање 

значајних јубилеја 

2020/21.

. 

Сандра 

Урбан 

Реализоване 

активности 

137 Организација 

такмичења из енглеског 

језика (HIPPO – 

међународно такмичење 

на локалном нивоу) 

2020/21. Директор, 

помоћник 

директора,  

 

председник 

стручног већа и 

остали чланови 

 

Остварени 

резултати 

138 Замена дела 

школског намештаја 

Од 

2016- 

Управа 

школе и 

Школски 

одбор 

Нов намештај 

139 Организовање 

стручних семинара 

2020/21. Директор, 

помоћници 

директора, 

педагог, 

психолог, Тим за 

стручно 

усавршавање 

Заинтересовани 

број полазника 

140 Одржавање видео 2020/21. Управа Очување 
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надзора школе и 

задужени 

наставници 

безбедности 

141 Сарадња са 

Полицијском управом 

Сремски Карловци и 

Нови Сад 

2020/21. Управа 

школе и сви 

запослени у 

школи 

Очување 

безбедности 

142 Предавања за 

ученике о безбедности 

2020/21. Управа 

школе и Тим за 

безбедност 

ученика 

у школи 

Број предавања 

и 

активности у 

вези са подизањем 

свести о безбедности. 

143 Сарадња са 

Црвеним крстом 

2020/21. Педагог, 

одељењске 

старешине 

Разни облици 

сарадње 

144 Сарадња са 

Аутономним женским 

центром, СОС женски 

центар, сигурна дечја 

кућа 

2020/21. педагог, 

психолог, 

сва 

стручна већа 

 

Успешно 

завршене активности 

145 Школске еко 

патроле“ – партнер 

школа 

2020/21.      Душица 

Бегојев, 

Бранка 

Ранисављевић 

Сандра  

Урбан 

   Оливера 

Попов, 

Сања 

Пралица 

(техничко 

особље), 

Никола 

Благојевић 

Број одржаних 

пројекта 

и презентација 

реализованих 

наставних садржаја 

који су релевантни за 

развој еколошке 

свести и 

практичне 

еколошке активности 

у оквиру школе и 

локалне заједнице 
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(локална 

заједница-

Еколошки 

центар 

Радуловачки) 

 

146 Здравствено 

васпитање о 

репродуктивном 

здрављу 

 

2020/21.  Јована Реба 

и  

Тим 

наставника 

Број одржаних  

радионица 

и предавања 

147 Надоградња сајта 

и обогаћивање сајтова 

платформом за 

електронско учење 

2020/21. Милена 

Трпчевић, 

Бранкица 

Ранисављевић, 

Горан Јовишић и  

Дејан 

Стакић 

 

Број посетилаца 

сајта и 

пратилаца 

активности 

148 Презентација 

школе путем сајта, 

Фејсбук странице, 

блога, инстаграма, 

промоције по основним 

школама, учешће на 

Сајму образовања 

2020/21. директор, 

помоћник 

директора, 

Мерима 

Аранитовић,  

Марија 

Бељански, 

Здравко Мутин 

 

Број посетилаца 

маркетиншких 

активности (Сајам 

Образовања, 

Дан отворених 

врата, блога, 

сајта) 

 

 

149 Промотивне 

активности 

2020/21. директор, 

помоћник 

директора, 

 

Учешће у 

пројектима у вези са 

промоцијом 

150 Дан отворених 

врата 

2020/21. Директор 

гимназије, 

помоћник 

Број посетилаца 
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директора, 

педагог, 

психолог, сва 

стручна већа 

151 Сајам образовања март–

април 2021. 

Директор 

гимназије, 

помоћник 

директора, 

педагог,психолог, 

сва стручна већа 

Број посетилаца 

152 Модерација и 

администрација 

школског сајта и 

Фејсбук странице 

2020/21. Мерима 

Аранитовић  

Марија 

Бељански 

Здравко 

Мутин 

Количина 

објава и број  

посетилаца 

153 Припремна 

настава за 

упис ученика у  

Карловачку 

гимназију 

2020/21. наставник 

српског језика, 

књижевности, 

наставници 

страних језика 

Број ученика 

који су положили 

пријемни испит 

 

154 Припрема 

програма за Дан школе, 

Светог Саву... 

2020/21. Чланови 

стручног већа 

Реализација 

програма, друштвене 

мреже 

  

ПЛАНЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

Р ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1-

17  

Број реализованих 

активности 

Промоције, 

предавања, онлајн 

материјал, 

радионице, 

медијска активност 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 
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18-

43 

Успешност покренутих 

пројеката и активности 

Донације, 

радионице, 

волонтерске и 

хуманитарне 

акције.... 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

44-

81 

Број ученика и наставника 

укључених у пројекте размене 

Записник, 

фотографије, 

посете, 

конференције, 

манифестације, 

стручни скупови,  

разговор са 

ученицима 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

82-

11

5  

Број одржаних 

манифестација, колонија, 

посета, број учесника и 

реализованих активности 

Број 

одржаних 

манифестација, 

колонија, посета, 

број учесника и 

реализованих 

активности 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

116-

139 

Резултати са такмичења 

и конкурса 

Дипломе, 

награде, резултати 

уписа 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

140 Нов намештај Записник, 

пројекти, радови, 

набавка 

директора, 

педагог Школски одбор 

141-

142 

Повећана безбедност у 

школи и сигурност ученика и 

запослених, као и повећање 

свести о безбедном и здравом 

начину живота 

Видео 

надзор, записници, 

анкете, разговор са 

ученицима и 

наставницима, 

предавања, сајт о 

безбедности, 

предавања о 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 
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суициду, 

злостављању, 

болести 

зависности... 

143-

144 

Број одржаних 

активности, атмосфера у 

школи, заинтересованост 

ученика за теме 

Записник, 

разговор за 

ученицима, сајт и 

ФБ страница, 

радионице 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

145-

146 

Број реализованих 

пројеката и побољшање 

здравља и свести о еко 

систему 

Пројекти, 

радионице, панои, 

активности у 

ентеријеру и 

екстеријеру 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

147-

156 

Активности на 

медијском плану 

Квантитатив

ни показатељи, 

статистика посета, 

уписа 

Директор, 

помоћник директора, 

педагог, ШРТ (школски 

развојни тим) и носиоци 

активности 

 

 

 

                              

 

 

9.6. Сарадња са локалном заједницом и регијом 

 

• сарадња са Општином Сремски Карловци 

• сарадња са Туристичким савезом Сремских Карловаца (обилазак школе) 

• сарадња са Бранковим колом – организација програма у Карловачкој гимназији   
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• сарадња са Карловачком богословијом – заједнички хор, организација прослава и 

манифестација; 

• сарадња са Канцеларијом за младе из Сремских Карловаца 

• сарадња са Одељењем за друштвене делатности Општине Сремски Карловци 

• сарадња са високошколским образовним установама, са основном школом у 

Сремским Карловцима. 

• сарадња са МУП-ом Сремски Карловци 

• сарадња са Универзитетом у Новом Саду и Београду 

• сарадња са основним школама на територији општине Нови Сад 

• сарадња са школама из ширег региона (Београд, Ваљево, Крагујевац, Ниш) 

• сарадња са Италијанским културним центром; 

• сарадња са Гете институтом; 

• сарадња са Француским културним центром; 

• сарадња са Британским саветом; 

• сарадња са Фондом за отворено друштво; 

• сарадња са  GIZ 

• сарадња са Матицом српском; 

• сарадња са Галеријом Матице српске 

• сарадња са Покрајинским секретаријатом за спорт и  омладину; 

• Сарадња са Еколошким центром Радуловачки, Сремски Карловци 

• Сарадња са Институтом за антику и класично наслеђе 

• Сарадња са Одељењем за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у 

Београду 

• сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије; 

• сарадња са Институтом за психологију, Београд 

• сарадња са Психокод-ом; 

• сарадња са Психофон-ом; 

• сарадња са Истраживачким центром «Петница»; 

• сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност 

• сарадња са Културним центром Новог Сада; 

• сарадња са Скупштином Општине Града Новог Сада 

• сарадња са Секретаријатом за културу Новог Сада 

• сарадња са Регионалним центом за таленте, Сремски Карловци 

• сарадња са амбасадама земаља чији језици се изучавају у Карловачкој гимназији 

• Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 
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• Амерички кутак 

• Међународни академски центар (IAC - International Academic Center) 

• Интеркултура 

• АФС 

• Академија школа из Централне Европе (ACES – Academy of Central European 

Schools) 

• GlobalInput и GlobalHippoAssociation (у оквиру HIPPO – International Language 

Competition / Међународно такмичење из енглеског језика)  

• сарадња са Конфуцијевим  институтом  у Новом Саду и Београду 

• сарадња са Нурдор- ом( Националним удружењем родитеља деце оболеле од рака). 

• сарадња са Руским хуманитарним центром, са Руским домом и са Руском школом 

при  руској амбасади у Београду 

• сарадња са Jica— Japanese International Cooperation Agency 

• сарадња са ЗУОВ (семинари и стручни скупови) 

• сарадња са Историјским архивом града Новог Сада 

• сарадња са Музејом Војводине и Музејом града Новог Сада 

• сарадња са Архивом Српске академиије наука и уметности у Сремским 

Карловцима 

• сарадња са Ризницом Епархије сремске 

 

 

9.7. Међународне активности 

Међународне активности реализоване у сарадњи са следећим институцијама: 

• Српска гимназија «Никола Тесла»  из Будимпеште 

• Српска гимназија«Доситеј Обрадовић» из Темишвара 

• Гимназија«Бернард Расел» из Рима 

• Гимназија у Цељу 
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• Гимназија у Швајцарској 

• Педагошка академија Арбат №9 из Москве 

• Школа Giacintodell'Olio из Бишељеа 

• Гетеов институт 

• Руска амбасада 

• Француски културни центар 

• Британски савет 

• Фонд за отворено друштво 

• Латинска летња школа Collegium Carolivicanum 

• GTZ 

• Амбасада Републике Финске у Београду 

• Реализација различитих пројеката у кооперацији са амбасадама Немачке, Русије, 

Француске, Велике Британије, Италије, Кине... 

• Француски институт 

• Немачки Централни уред за школство у иностранству и Немачка служба за 

академску размену 

• АФС-ом 

• Ансамбл „Чајке“ из РусијеУ оквиру континуираних задатака у области Подршка 

ученицима, Гимназија ће интензивно пружати подршку талентованим ученицима, 

као и ученицима који имају потешкоћа (у савладавању наставних садржаја, 

адаптацији и сл.). 

• У оквиру сагледавања постигнућа ученика, одељењске старешине ће у сарадњи са 

педагогом школе креирати Индивидуални план заштите ученика. Педагошки профил 

ученика, у складу са уоченим потребама, биће саставни део пружања подршке 

ученицима. 

• Током наредног периода, у складу са планираним, Тим за ИО ће реализовати 

предвиђени план за ученика трећег разреда који ће радити по ИОП3 програму за 

надарене ученике. 

•  

9.8. Стручни актив за развој школског програма 

Чланови Стручног актива  за развој Школског програма: 

 

1. Нада Илић – педагог 

2. Бранко Стојков – наставник класичних језика 
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3. Јована Шућов – наставник енглеског језика 

4. Славица Шокица – наставник српског језика и лингвистике 

5. Ирена Станишић - наставник математике (председник  Стручног актива) 

 

  

 

Стручни актив за развој Школског програма  чине представници наставника и 

стручних сарадника. Стручни актив за развој Школског програма  има пет 

чланова. 

Представнике наставника и стручних сарадника предлаже Наставничко веће. 

 

Стручни актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа (члан 89. Статута), обавља посебно следеће послове: 

1. израђује предлог Школског програма; 

2. израђује пројекте који су у вези са школским програмом; 

3. прати реализацију Школског програма; 

4. доноси програм рада и подноси извештај о његовој реализациј. 

 

Седнице стручног актива за развој Школског програма сазива и њима руководи 

председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова, бирају чланови тог органа. 

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима 

руководи у случају спречености председника. 

 

За свој рад стручни актив за развој Школског програма одговара  Наставничком 

већу. 
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9.9. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  СТРУЧНОГ AКТИВА ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

 

Р.бр.  

ВРЕМЕ 

 

 

АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. 

током 

школске 

2020/2021. 

Рад на унапређивању 

наставе у складу са 

наставним планом и 

програмом за обдарене 

ученике у филолошким 

гимназијама 

Педагошки  

колегијум  директор 

Реализовани 

наставни 

садржаји, број 

израђених 

електронских 

садржаја,  

број израђених 

планова конкретна 

реализације, 

евалуација 

2. 
током 

школске 

године 

2020/2021. 

 Промоција Латинске 

летње школе, 

иновативне методе 

учења, очување и 

промовисање смера 

класичних језика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стручно веће 

наставника 

класичних језика 

Реализација, број 

ученика, 

 број пројеката, 

радионица, 

предавања 

3. током 

 школске 

2020/2021. 

оснивање  Центра  за  

праћење  телевизијског 

и  радијског  језика 

Педагошки  

колегијум  директор 
Реализација 

4. 

током 

школске 

2020/2021. 

Међународна размена 

ученика 

директор, 

помоћници 

директора, педагог 

предметни 

наставници 

 

Број ученика и 

професора 

укључених у 

размене, 

извештаји, видео-

записи, 

фотографије 
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5. 
током  

школске 

2020/2021. 

сарадња  са  

Интеркултуром 

 

одељењске 

старешине 

предметни 

наставници педагог  

и  директор 

Реализација, број 

ученика 

6. 

током  

школске 

2020/2021. 

интензивирање рада 

тимова: 

Тим за самовредновање 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља 

, злостављања и 

занемаривања 

   Наведени тимови Реализација 

  

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ – Р.бр. се односи на сваку активност наведену у табели изнад 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1  Број реализованих активности 

Број израђених планова конкретна 

реализације, евалуација 

  

Педагошки  колегијум  

директор 

3 Успешност покренутих пројеката 

и активности 

Стручни скупови,  

разговор са 

ученицима и број 

реализованих 

активности 

Директор, помоћник 

директора, педагог и 

Стручно веће наставника 

српског језика 

4-5 Број ученика и наставника 

укључених у пројекте размене 

Записник, 

фотографије, 

посете, 

конференције, 

манифестације, 

стручни скупови,  

разговор са 

ученицима 

Директор, помоћник 

директора, педагог и 

носиоци активности 

2  Број одржаних манифестација,  

број учесника и реализованих 

активности 

Број одржаних 

манифестација,  

број учесника и 

реализованих 

активности 

Директор, помоћник 

директора, педагог и 

Стручно веће наставника 

класичних језика 
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 На седници Стручног актива за развој школског програма,  која је  одржана  у четвртак 

10. 09. 2020. године,  дат је предлог анекса, тј. дат је  Предлог Правилника о изменама 

Школског програма Карловачке гимназије који ће важити од школске 2020/2021. године. 

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Правилник о измени 

Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији 

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 15/2019 од 21. октобра 2019. године), 

Правилник о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним 

способностима за филолошке науке („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, бр. 7/2020 од 

2. јула 2020. године) који се примењује за ученике уписане у Филолошку гимназију и 

одељења филолошке гимназије почев од школске 2020/2021. године и Правилник о плану 

и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за 

географију и историју („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, бр. 14/2020 од 27. августа 

2020. године) који се примењује од школске 2020/2021. године 

 

 

 

10. ТИМОВИ У ШКОЛИ 

О квалитету наставног процеса, развоју школе и заштити ученика бринуће следећи  

Тимови, чији су чланови изабрани и именовни Одлуком директора Гимназије, а на основу 

члана 130., став 14. Закона о основама система  образовања и васпитања ( « Сл. гласник 

РС» бр.88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 27/2018 – др.закон и 6/2020), члана 137. став 

1 и члана 146. став 1. Статута Карловачке гимназије.  

Назив тима Чланови тима Координатор тима 

Стручни актив за 

развојно планирање 

 

 

1. Нада Илић, педагог 

2. Мерима Аранитовић, наставник 

3.ЈеленаРудовић,помоћник 

директора 

4.  Драгана Кошарчић, наставник 

5.Небојша Мркић, представник 

Скупштине општине 

 Мерима Аранитовић 
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6. Гордана Ружић, представник 

Савета родитеља 

7.  Алекса Вилић, председник 

Ученичког парламента 

 

Стручни актив за развој 

школског програма 

1. Нада Илић, педагог 

2. Бранко Стојков, наставник 

3. Ирена Станишић, наставник 

4. Славица Шокица, наставник 

5. Јована Шућов, наставник 

 Ирена Станишић 

Тим  за заштиту од 

дискриминације, 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Секретар Гимназије 

3. Нада Илић, педагог 

 4. Представници Општине 

Сремски Карловци: 

 5. Нада Остојић Агбаба 

 6. Живана Живановић 

 7.  Радојка Зеленбаба 

предствници Савета родитеља: 

 8.  Гордана Ружић, СР 

 9. Јасмина Иветић, СР 

 10. Исидора Андрић, СР 

 11. Дејан Ђурђев, наставник. 

 12. Сандра Урбан, наставник 

13. Драгана Белегишанин Закић, 

наставник 

 

 

  Сандра Урбан 

Тим за инклузивно 

образовање 

( ИО): 

 

 

1. Наташа Црнић 

Митрић, психолог 

2. Одељењски старешина 

3.  Наставник предметне 

наставе 

4. Родитељ ученика 

Наташа Црнић Митрић 

Тим  за самовредновање 

рада школе 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

Љиљана Малетин 

Војводић 
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3. Наташа Црнић Митрић, 

психолог 

4. Владица Вуковић, председник 

Савета родитеља 

5. Ђорђе Миљевић, представник 

Општине Сремски Карловци 

6.  Председници свих 17 Стручних 

већа  

Тим  за обезбеђивање 

квалитета и развоја 

школе 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, 

психолог 

4. Драгана Голић, библиотекар 

5. Председници  свих 17 Стручних 

већа 

6. Олга Т.Туцаков, представник 

Општине Сремски Карловци 

7. Владица Вуковић, председник 

Савета родитеља 

Љиљана Радисављевић 

Тим  за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, 

психолог 

4. Драгана Голић, библиотекар 

5. Владица Вуковић, председник 

Савета родитеља 

6. Јован Симић, представник 

Општине Сремски Карловци  

7. Председници свих 17 Стручних 

већа 

 

     Горан Јовишић 

Тим за професионални 

развој  

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, 

психолог 

4. Председници свих 17 Стручних 

већа 

     Никола Крчмар 
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Тим  за каријерно 

вођење и саветовање 

 

1. Татјана Пуповац, наставник 

2. Драгана Голић, библиотекар 

3. Светлана Јосимов, одељењски 

старешина матурантског одељења 

4. Гордана Ивановић, одељењски 

старешина матурантског одељења 

5. Валерија Удовичић, одељењски 

старешина матурантског одељења 

    Татјана Пуповац 

Тим за међународну 

сарадњу 

1. Драгана Кошарчић, наставник 

немачког језика 

2. Бранко Стојков, наставник 

класичних језика 

3. Јасмина Ковачевић, наставник 

италијанског језика 

4. Јелена Камберовић, наставник 

шпанског језика 

5. Јелена Крспогачин, наставник 

шпанског језика 

6. Милица Француз, наставник 

француског језика 

7. Љубица Чуданов, наставник 

кинеског језика 

8. Данијела Поп-Јованов, 

помоћник директора 

9. Жељка Рашковић, наставник 

руског језика 

10. Слободан Ристић, наставник 

руског језика 

11. Вишња Јаношевић, наставник 

јапанског језика 

12. Јелена Рудовић, помоћник 

директора 

13. Милица Гагић, наставник 

норвешког језика 

 

 

 

   Јелена Камберовић 
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Тим за промоцију школе 

1. Јасмина Ковачевић, наставник 

италијанског језика 

2. Јелена Камберовић, наставник 

шпанског језика 

3. Јелена Крспогачин, наставник 

шпанског језика 

4. Катја Берић, наставник 

енглеског језика 

5. Јованка Радмиловић, наставник 

енглеског језика 

6. Дубравка Секулић, настаник 

немачког језика 

7. Јелена Рудовић, помоћник 

директора 

8. Милица Гагић, наставник 

норвешког језика 

9. Здравко Мутин, наставник 

физике 

10. Мерима Аранитовић, наставник 

српског језика 

 

    Милица Гагић 

Тим за организацију 

културних активности 

1. Маја Стокин, наставник 

књижевности 

2. Ненад Војводић, наставник 

српског језика 

3. Мерима Аранитовић, наставник 

српског језика 

3. Маја Рогач Станчевић, 

наставник реторике и беседништва 

4. Јована Реба, наставник 

књижевности 

 

Други наставници, који организују 

и спроводе културне активности 

  Маја Рогач Станчевић 
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КООРДИНАТОРИ СТРУЧНИХ  АКТИВА/ ТИМОВА 

Ред. 

број 

Назив Стручног актива/ Тима Име и презиме 

председника/координат

ора 

1. Стручни актив за развојно планирање 
Мерима Аранитовић 

2. Стручни актив за развој школског програма Ирена Станишић 

3. Тим за ИО 
Наташа Црнић Митрић 

4. 
Тим за самовредновање рада школе 

Љиљана Малетин 

Војводић 

5. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе Љиљана Радисављевић 

6. Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетнишва 

Горан Јовишић 

7. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Сандра Урбан 

8. Тим за каријерно вођење и саветовање 
Татјана Пуповац 

9. Тим за професионални развој Никола Крчмар 

10. Тим за међународну сарадњу         Јелена Камберовић 

11. Тим за промоцију школе  Милица Гагић 

12.  Тим за организацију културних активности  Маја Рогач Станчевић 
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10.1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

                                                                                               Програм заштите ученика 

од насиља 

Програм је сачињен на основу Оквирног акционог плана за превенцију насиља у 

образовно - васпитним установама и Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање, чији је аутор Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја РепубликеСрбије"Службенигласник РС", бр. 46 од 26. јуна 

2019, 104 од 31. јула 2020. 

Програм заштите ученика од насиља је саставни део Годишњег план рада школе. 

Основу Програма заштите ученика од насиља чини реално процењено стање 

безбедности у школи. 

У процењивању стања учествовале су: одељењске заједнице, одељењске 

старешине, чланови колектива, директор, помоћници директора, педагог и ученички 

парламент. Уважавајући значај самовредновања (школе су  у обавези да  га реализују 

током школске године), у оквиру планираних области које ће бити обухваћене 

испитивањем ученика и наставника, реализоваћемо веома важну област-подршка деци, са 

посебним освртом на подручје БРИГА О ДЕЦИ. 

Програм  заштите  обухвата :  

а) процену безбедности и сигурности ученика у школи, 

б) праћење физичког, здравственог, емоционалног стања и социјалних потреба 

ученика. 

На основу анализе безбедности у школи, сачињен је Програм заштите ученикаод 

насиља који садржи : 

а) превентивне активности 

б) мере интервенције 

в) информисање 

 

а) Превентивне активности обухватају:  

• стално стручно усавршавање  наставника  

• постављање релевантних васпитих циљева  

• разноврсну понуду ваннаставних активности 
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• доношење правила понашања у школи и њихово доследно примењивање 

• помоћ ученицима у превазилажењу школског неуспеха 

• сарадња са другим релевантним институцијама 

• сарадња са родитељима, Саветом родитеља и локалном заједницом 

• организовањешколскогирекреативногспортауфункцијиздрављаученика 

 

Веома  је важно успостављање правила понашања у школи, у чијем доношењусу 

учествовале одељењске заједнице, Наставничко веће, Савет родитеља и ученички 

парламент школе. 

Сва правила понашања биће оглашена на паноима у школи, свим кабинетима,веб 

сајту школе. Да би се остварили значајни ефекти превентивних активности, неопходно је 

да ученици буду укључени у све фазе превенције.Такође, планиране су тематске 

радионице у школи,трибине, посете позоришту, галеријама. 

Превенцијаподразумева: 

• добро организовање  дежурстава наставника и ученика 

• адекватно осветљење у згради и дворишту школе 

• ограђено, безбедно и затворенодвориште 

• безбеднеспортскеобјекте, терене 

• обилажење школе од стране СУП-а 

• физичко - техничкообезбеђењеобјекта 

 б) Мере интервенције 

Последице кршења правила се крећу од позитивних поступака (подсећање на 

правила, опомена, извињење, надокнада штете), до санкција и казни (забране,ускраћења, 

укори, смањење оцене из владања). 

Примена постулата "Свако има право на грешку али и на прилику да је поправи", 

има за циљ реинтегрисање у заједницу оних који су погрешили, уз подршку другова из 

одељења и запослених у Гимназији. 

Како реаговати када се насиље догоди? 

 Посебни протокол за заштиту деце од насиља, чији је аутор Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја регулише неопходне активности које школа мора 

да предузме у случају када се дешава насиље. 

1. физичкисукобученик - ученик 

- обавештавање -  очевидац ученик, очевидац запослени радник школе, 

родитељ, грађанин 

 

2. физичкисукоб у установи 
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- обавештавање - дежурни професор, одељењски старешина, 

помоћници директора,педагог, психолог, секретаријат школе, директор 

Мере које се предузимају: 

1. раздвајање учесника физичког  сукоба 

2. за санацију последица сукоба обавестити надлежну станицу полиције, 

односно, хитну помоћ или надлежну здравствену установу ради изласка на 

терен. 

Мере за решавање проблема због којих је настао сукоб: 

 

Очевидац извештава о сукобу у школи, дежурни наставник или особа којој је 

пријављен сукоб, евидентира у Књигу дежурства (записник садржи време, простор, имена 

учесника сукоба). 

На основу анализе ситуације, сачиниће се процена и предузеће се мере на плану 

васпитно-дисциплинске одговорности и санкционисања непримереног понашања. 

Појачава се педагошки рад са учесницима сукоба о чему се води педагошка 

документација.  

У оквиру додатног педагошког рада биће ангажован и Школски тим за медијацију. 

3. физички сукоб ученик - наставник у учионици:а) Мере обавештавања - 

информација о сукобу који се догодио на часу мора бити пренета 

одељењском старешини учесника у сукобу или очевидаца. 

Информацијеседостављају:  

• дежурном наставнику (унети записник у Књигу дежурстава) 

• одељењскомстарешиниученика 

• помоћникудиректора 

• педагошко - психолошкојслужби 

• директору 

б) Мере за отклањање узрока и последица - врши се детаљна процена свих 

елемената који су довели до сукоба, уз узимање изјава од учесника. 

в) Директор у сарадњи са стручном службом у складу са тежином сукоба, 

предузима одговарајуће мере, доследно примењујући Правилник о 

дисциплинској одговорности ученика и запослених. 

г) У додатни педагошки рад укључити сва лица која су имала посредно /непосредно 

утицај на сукобљене стране.Такође, посебно организовати саветодавни рад са родитељима 

учесника сукоба у циљу превазилажења и решавања проблема.  
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чини 9 

чланова, и то: 3 представника бира Наставничко веће, 3 представника бира Савет 

родитеља и 3 представика предлаже Општина Сремски Карловци. 

 

 

   ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
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Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Упознавање првака са 

члановима тима  

септембар Чланови тима и 

ученички парламент 

Број упознатих 

ученика 

2. Предавање: учешће стручњака 

Волонтерског центра Војводине 

октобар Волонтерски центар у 

сарадњи са члановима 

тима 

Број ученика 

укључених у 

програму обуке 

3. Радионице Аутономног 

женског центра : Нулта 

толеранција на родно 

засновано насиље 

децембар Аутономни женски 

центар, чланови тима 

Број ученика 

укључених у 

програму обуке 

4. Злоупотреба друштвених 

мрежа ( интернњет насиље) 

Током 

школске 

године 

Наставници, ученички 

парламент, чланови 

тима 

утицаја активности 

5. Предавање о вршњачком 

насиљу, Завод за 

равноправност полова 

Прво 

полугодиште 

Завод и чланови тима Процена 

ефикасности и 

утицај активности 

6. Организовање трибина за 

ученике и родитеље 

Друго 

полугодиште 

Чланови тима и 

ученички парламент 

Процена 

ефикасности и 

утицај активности 

7. Упознавање са кодексом 

понашања 

Током 

школске 

године 

Чланови тима и 

ученички парламент 

утицаја активности 

8. Анализа климе у школи Децембар, 

фебруар, мај 

Чланови тима и 

ученички парламент 

Процена 

ефикасности и 

утицај активности 

9. Евидентирање појава насиља 

и прикупљање 

документације 

Током 

школске 

године 

Наставници, ученици, 

родитељи, стручна 

служба, ( сви 

запослени у установи) 

Процена 

ефикасности и 

утицај активности 

10. Извештавање стручних тела 

и органа школе 

Током 

школске 

године 

Координатор тима Анализа резултата 
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       Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

1. Радован Ковачевић, директор  

2. Секретар Гимназиије 

3. Нада Илић, педагог 

4. СандраУрбан, наставник књижевности, координатор 

5. Драгана  Белегишанин Закић, наставник српског језика 

6. ДејанЂурђев, наставникисторије 

7. Савет родитеља — ( три представника): Гордана Ружић, Јасмина Иветић, Исидора 

Андрић 

8. Нада Остојић Агбаба, представник Општине Сремски Карловци  

9. Живана Живановић, представник Општине Сремски Карловци 

10. Радојка Зеленбаба, представник Општине Сремски Карловци 

 

 

 

 

10.2. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Према закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) члан 76: Детету и ученику и 

одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 

у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и 

комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског програма и 

израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Ученику који постиже резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа, 

установа обезбеђује прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, 

доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 

Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан акт, који има за циљ 

оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у 

складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-

васпитних потреба детета и ученика. 

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно 

остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног 

педагошког профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности 
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родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у 

изради или давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну 

установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика. 

 

Врсте ИОП-а јесу: 

1) ИОП1 - прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни 

рад; учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад; 

2) ИОП2 - прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и 

учења и исхода образовно-васпитног рада; 

3) ИОП3 - проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика 

са изузетним способностима. 

 

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, 

односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику. 

 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, 

односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, 

односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки 

асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог 

законског заступника. 

 

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години 

два пута у току радне, односно школске године. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Идентификовање 

ученика за ИОП 1 

и ИОП 3  

Током целе 

школске 

године 

Чланови тима Сагласност 

родитеља о 

увођењу ученика у 

ИОП 

2. Израда 

педагошког 

профила,  мера 

индивидуализације 

и писање ИОП-а 1 

након доспећа 

медицинске 

документације, 

разговора са 

родитељима или 

предметним 

наставницима, као 

и евалуације ИОП-

а 

Током целе 

школске године 

Чланови тима Направљен 

педагошки профил, 

мере 

индивидуализације, 

ИОП1 и 

невалуација ИОП-а 

1 

3. Израда ИОП-3 и 

евалуација истог 

за даровите 

ученике 

Током целе 

школске године 

Чланови тима Направљен 

педагошки профил  

и евалуација ИОП-

3 

4. Координиција психолога  

са одељењским 

старешином, предметним 

наставницима и 

родитељима ученика који 

су уведени у ИОП 

Током 

целе 

школске 

године 

Чланови тима Документација о 

праћењу 

напредовања 

ученика 

5. Укључивање 

других 

институција и 

наставника по 

потреби 

Током 

целе 

школске 

године 

Чланови тима Документација о 

сарадњи чланова 

Тима са 

институцијама  

6. Одржавање састанака 

Тима у току школске 

године 

Током 

целе 

школске 

године 

Чланови тима Записници са 

састанака 
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ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ   

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Израђени ИОП-и  Прикупљање 

информација 

разговором са 

родитељима, 

одељенским 

старешинама и 

предметним 

наставницима 

Чланови тима и 

родитељи ученика у 

ИОП-у 

2. Сарадња чланова тима са 

одељенским старешинама, 

предметним наставницима и 

родитељима деце 

Разговор са 

одељенским 

старешинама, 

наставницима и 

родитељима 

Чланови тима и 

родитељи 

5. Сарадња чланова тима са 

представницима институција 

значајних за пружање додатне 

подршке деци или 

подржавање њихове 

даровитости 

Усмена и писмена 

комуникација са 

представницима 

институција 

значајних за 

пружање додатне 

подршке деци или 

подржавање 

њихове 

даровитости. 

Чланови тима и 

представници 

институција 

6. Записници са састанака Тима Договор и подела 

активности чланова 

тима, прикупљање 

информација о 

ученицима и 

евалуација ИОП-а 

Чланови тима 

 

Чланови Тима за инклузивно обрзовање: 

 

1. Наташа Црнић Митрић, стручни сарадник психолог (координатор) 

            2. Одељенски старешина 

            3. Наставник предметне наставе 

            4. Родитељ ученика 
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10.3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 

 

Законом о основама система васпитања и образовања ( члан 130) је дефинисан појам и 

врсте стручних Тимова у установи, а општим актом - Статутом ( члан 155) школе су 

прецизније дефинисане надлежности тима.  

 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа (члан 89. Статута), обавља посебно следеће послове: 

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем 

тексту: самовредновање); 

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) припрема Годишњи план самовредновања; 

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши 

анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података; 

након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању; 

5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности. 

 

У школској 2020/21. планирано је да се одрже четири састанка Тима за 

самовредновање. 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
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Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Допуна Годишњег  

плана  рада 

Септембар 

2020. 

Председници 

стручних  већа, 

педагог, помоћници  

директора 

Остварени исходи и 

стандарди постигнућа 

2. Континуирана  

израда припрема  за 

час према новим 

захтевима 

Током 

школске 

године 

Наставници, 

стручна  већа 

Посматрање часа, 

педагошка 

документација 

3. Етос: Упитник за 

наставнике 

 

фебруар Тим за 

самовредновање 

Упитник за  наставнике - 

кључна  област 5, 

Правилник о стандардима 

квалитета рада школе 

4. Планирање  

садржаја за 

мотивисање ученика  

кроз  наставне  и  

ваннаставне  

активности 

 

Током 

школске 

године 

Наставници, 

педагог 

Записници о 

постигнућима 

5. Праћење постигнућа  

ученика: 

испитивање 

ученика-кључна 

област 4 – Подршка 

ученицима 

Април 

2020. 

Тим за 

самовредновање 

Упитник за  ученике 

кључна  област 4, 

Правилник о 

стандардима квалитета 

рада школе 

6. Подстицање 

ученика  на учешће  

на  такмичењима 

Током 

школске 

године 

Одељењске  

старешине, 

наставници, 

педагог 

Сагледавање  резултата  

у  новембру, фебруару  и  

марту 

7. Анализа  постигнућа  

ученика: сумирање  

резултата  ученика 

Новембар, 

децембар, 

април, мај, 

јуни 

Одељењске 

старешине, педагог 

Документација о 

постигнућима, 

записници, листе 

одељењских већа 

8. Вођење  евиденције  

о  постигнућима  

ученика 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, педагог 

Припремање  

документације  о  

праћењу  постигнућа, 

анализа документације 

9. Подршка 

ученицима: 

даровити ученици 

подршка ученицима 

Током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине, педагог 

Записници, листе са 

одељењских већа, 

израда педагошког 

профила 
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са потешкоћама у 

раду 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Припремање материјала, 

обрасции, документ 

Интервју, разговор Носиоци реализације ( 

помоћници директора 

Јелена Рудовић, 

Данијела Поп-Јованов, 

психолог, педагог) 

2. индикатори на нивоу активности - 

квалитативни (добијени 

посматрањем, путем дискусије и 

анализом документације 

Анализа 

документа, 

интервју 

Професори и стручни 

сарадници 

3. Индикатори на нивоу активности 

– ( Гугл упитник) 

Дискусија и 

анализа фокус 

група, 

самоевалуација 

носиоца 

реализације 

(анкета/упитник) и 

евалуација 

учесника 

(евалуациони 

формулари), 

анализа 

статистичких 

података, анализа 

документације 

Број учесника у 

програму обуке; 

Процена успешности на 

основу исказаног 

мишљења и нивоу 

задовољства 

4. Припремање материјала, 

обрасции, документ 

Анализа 

статистичких 

података, анализа 

документације 

Професори и стручни 

сарадници 

5. Индикатори на нивоу 

активности – ( Гугл упитник) 

Анкета  Професори, ученици и 

стручни сарадници 

6. Подстицање ученика на 

учешће на такмичењима 

Интервју, разговор Одељењске старешине, 

наставници, педагог 

7. Индикатори на нивоу 

постигнућа ученика 

Анализа 

документације 

Одељењске старешине, 

педагог 

8.    Евиденција о постигнућима Документација, Одељењске старешине, 
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ученика  записници са 

одељењских већа 

педагог 

9. Подршка ученицима, 

припремање документације о 

праћењу постигнућа 

Записници, израда 

педагошког 

профила 

Одељењске старешине, 

педагог 

 

Чланови Тима за самовредновање:  

 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, психолог  

4. Драгана Голић, библиотекар 

5. Љиљана Малетин Војводић, координатор 

6.  Владица Вуковић, председник Савета родитеља 

7. Ђорђе Миљевић, представник Општине  Сремски Карловци 

8. Председници свих 17 Стручних већа 

 

 

 

10.4. ТИМ З ОБЕЗБЕЂИВЊЕ КВАЛИТЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе изводи различите активности 

ради побољшања квалитета рада школе и унапређења услова рада. Један од задатака је 

праћење одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна 

за обезбеђивање квалитета и развој Школе, прати развој и процесе у економији, потом 

разматра и унапређује положај школе у окружењу, локалној заједници и слично.  

 

Учествује у креирању Годишњег плана рада школе и Развојног плана школе и 

прати спровођење планираних активности, а потом и процењује њихову успешност и 

сврху спроведених акција у циљу отклањања уочених слабости и подизања квалитета 

рада Гимназије. Те активности се спроводе пре свега у области унапређења наставе и 

ваннаставних активности, унапрђењу безбедности ученика и подизању еколошке свести, 

унапређењу комуникације и међуљудских односа, потом у домену сарадње са локалном 

заједницом, институцијама у земљи, остваривању пројеката у земљи и иностранству, 

обеђбешивању финансијских средстава потребних школи и друго. 
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У наредној школској години биће одржана четири састанка. 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Р

ед. 

бр. 

АКТИВНОС

Т 

ВРЕМ

Е 

(септембар 

2020 – јун 

2021) 

НОСИО

ЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУ

МИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Састанак Тима 

(Конситуисањ

е новог тима за 

текућу школску 

годину, избор 

координатора и 

заменика и  

анализа годишњег 

плана рада. 

Излагање 

колегинице Маријане 

Марковић о 

искуствима  

стеченим у сарадњи 

са Конфуцијевим 

институтом.) 

Сеп

тембар 

2020. 

Чланови 

Тима 

Изабрани 

координатор и 

заменик 

координатора, 

урађена анализа 

годишњег плана рада 

Тима, подељено 

искуство у вези са 

сарадњом са 

Конфуцијевим 

институтом 

2. Подршка 

ученицима и 

професорима у 

реализацији онлајн 

наставе (техничка  

Септем

бар - јун 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Појачана 

техничка подршка,  

Обученост 
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подршка у виду 

рачунара и 

видео пројектора, 

стручна помоћ...) 

ученика 

3. Појачање 

психолошке помоћи 

ученицима првог и 

четвртог разреда 

Септем

бар - јун 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Одржавање 

радионица и 

индивидуалних 

састанака 

4. Анализа 

пројеката у школи 

и могућности 

покретања нових 

пројеката 

Септ

ембар-

октобар 

Чланови 

Тима  

Одржавање 

постојећих и 

успостављање нових 

пројеката 

5. Утврђивање 

положаја Школе у 

окружењу, могућ-

ности за њен рад и 

развој 

Септ

ембар - јун 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Извештај, 

упитник... 

6. Анализа ре-

зултате самовред-

новања и спољњег 

вредновања 

Мај-

јун 

Чланови 

Тима 

Извештај, 

упитник... 

7. Успоставља

ње сарадње са 

институцијама, 

организацијама... 

Септ

ембар - јун 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Одржавање 

постојећих и 

успостављање нових 

сарадњи 

8. Учешће у 

креирању 

Годишњег плана 

Гимназије 

Мај-

јун 

Чланови 

Тима 

Извештај 

9. Испитивањ

е квалитета рада 

Мај-

јун 

Чланови 

Тима 

Анкета, 

извештај, приказ... 
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школе 

10.          Анализа 

међуљудских 

односа и предлози 

за њихово 

побољшање - 

увођење Етичког 

кодекса и 

Правилника о 

санкционисању у 

случају кршења 

начела кодекса 

Септ

ембар-

октобар 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Урађена 

анализа међуљудских 

односа и дати 

предлози за њиховим 

унапређењем 

7. Успоставља

ње сарадње са 

институцијама, 

организацијама... 

Септ

ембар - јун 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Одржавање 

постојећих и 

успостављање нових 

сарадњи 

8. Учешће у 

креирању 

Годишњег плана 

Гимназије 

Мај-

јун 

Чланови 

Тима 

Извештај 

9. Испитивањ

е квалитета рада 

школе 

Мај-

јун 

Чланови 

Тима 

Анкета, 

извештај, приказ... 

10.          Анализа 

међуљудских 

односа и предлози 

за њихово 

побољшање - 

увођење Етичког 

кодекса и 

Правилника о 

санкционисању у 

случају кршења 

Септ

ембар-

октобар 

Наставнич

ко веће, чланови 

Тима  и стручни 

сарадници 

Урађена 

анализа међуљудских 

односа и дати 

предлози за њиховим 

унапређењем 
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начела кодекса 

  

ПЛАНЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

Р

ед. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Годишњи план рада, 

извештај са састанка Тима, 

Годишњи извештај Тима 

Разговор, 

извештај 

Чланови Тима 

2. Техничка средства, 

часови обуке 

Радионице, 

интервјуи, 

дебатни клубови, 

округли столови, 

разговор са 

ученицима, 

документација, 

превод. 

Наставничко 

веће, чланови Тима и 

стручни сарадници 

3. Број одржаних 

радионица, индивидуалних 

разговора 

Радионице, 

интервјуи, 

дебатни клубови, 

округли столови, 

разговор са 

ученицима, 

документација, 

превод. 

Наставничко 

веће, чланови Тима  и 

стручни сарадници 

4. Успешност 

покренутих сарадњи и 

активности 

Донације, 

радионице, 

волонтерске и 

хуманитарне 

акције 

Наставничко 

веће, чланови Тима  и 

стручни сарадници 
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5. Прикази рада Школе Анкете, 

извештаји... 

Чланови Тима 

6. Извештаји, анализе 

анкета, повратне 

информације дпољашњег 

вредновања 

Анкете, 

пројекти, 

радионице... 

Наставничко 

веће и стручни 

сарадници 

7. Успешност 

покренутих пројеката и 

активности 

Донације, 

радионице, 

волонтерске и 

хуманитарне 

акције 

Наставничко 

веће и стручни 

сарадници 

8. Годишњи план 

Школе 

Анкете, 

извештаји... 

Чланови Тима 

9. Резултати анализе Анкете, 

извештаји... 

Чланови Тима 

10. Резултати анализе Анкете, 

извештаји... 

Чланови Тима, 

директор, стручни 

сарадници 

 

 

Чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Школе:  

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, психолог 

4. Драгана Голић, библиотекар 

5. Председници  свих 17 Стручних већа 

6. Олга Т.Туцаков, представник Општине Сремски Карловци 

7. Владица Вуковић, председник Савета родитеља 
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10.5. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Развој међупредметних компетенција: 

 

ЦИЉ: Динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних 

за различите реалне контексте који захтевају функционалну примену. 
 
ЗАДАЦИ: 

 

Развој свих појединачних 

компетенција Развој кроз 

наставу свих предмета 
 

Примена у различитим ситуацијама при решавању 

проблема и задатака Развој основе за целоживотно 

учење  
       Развој свих општих међупредметних компетенција за крај обавезног 

основног образовања и васпитања:  
o компетенција за целоживотно учење  
o вештина комуникације  
o рад са подацима и информацијама  
o дигитална компетенција  
o решавање проблема  
o вештина сарадње  
o вештина за живот у демократском друштву  
o брига за здравље  
o еколошка компетенција  
o естетска компетенција  
o предузетничка компетенција 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Време 

реализације 

 

Активности / теме 

 

Начин реализације 

 

Носиоци 

реализације 

 

 

-Конституисање тима – 

избор/верификациај 

Анализа, 

 

Чланови тима 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

 

217 

 

 

 

Септембар 

председника, записничара 

 

-Израда Годишњег плана рада 

Тима 

 

-Израда Акционог плана рада 

и подела задужења. 

- Креирање плана о начинима 

информицања чланова НВ о 

конкурсима, јавним позивима 

и сл. који се односе на 

предузетништво 

-Кратак преглед рад свих 

тимова у претходној шк. 

години. Разматрање начина 

сарадње са другим тимовима, 

нарочито са тимом за 

међународну сарадњу и 

Тимом за обезбеђивање 

квалитета рада установе због 

компатибилности активности 

и заједничких тема. 

 

Дискусија, 

 

Сугестија 

 

Октобар - Анализа годишњих и 

месечних планова наставника 

(заступљеност 

међупредметних 

компетенција) 

Анализа 

Прегледаних планова, 

Чланови тима, 

педагог 

Новембар - Подстицање наставника да 

креирају и реализују часове 

који подстичу развој 

међупредметних 

компетенција 

- Праћење реализације часова 

који подстичу развој 

међупредметних 

компетенција 

- Праћење реализације 

наставе и осталих активности 

(додатна настава, пројекти, 

секција...) на основу 

индивидуалних извештаја 

наставника 

- Стручно усавршавање 

Анализа, 

 

Дискусија, 

 

Сугестија 

 

Анализа едукација 

чланова НВ 

 

Прегледаних планова. 

Посета часовима коју 

ће реализовати 

стручна служба и 

директор 

Чланови тима, 

педагог, 

гостујући 

предавач 
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чланова НВ о 

међупредметним 

компетенцијама и развоју 

предузетништва. 

- Састанак тима (уживо или 

онлајн) 

Децембар -Анализа резултата чланова 

НВ ио реализованим 

активностима у вези 

међупредметних 

компетенција и наставе 

ореијентасине ка 

предузетништву 

-Почетак извештавања 

чланова НВ о реализованим 

активностима. -Презентација 

и представљање евалуације 

активност. (извештаји ће се 

слати до почетка другог 

полугодишта) 

-Састанак тима (уживо или 

онлајн) 

 

Анализа постигнућа 

на основу до сада 

предатих извештаја. 

 

Чланови тима 

Фебруар -Анализа постигнућа на 

основу предатих извештаја 

свих чланова НВ. 

-Креирање плана за у 

областима које у првом 

полугодишту нису 

реализоване пре свега, у 

области планирања 

активности везаних за 

такмичења 

-Разматрање могућности 

примене међупредметних 

компетенција прилокм 

планирања и извођења 

припремне наставе 

анализа, 

 

дискусија, 

 

сугестија 

Чланови тима 

Април -Састанак тима (уживо или 

онлајн) 

-Анализа развијања 

предузетничких 

компетенција. 

-Стручно усавршавање 

анализа, 

 

дискусија, 

 

сугестија 

 

Чланови тима, 

педагог, 

Гостујући 

предавач. 
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чланова НВ о 

међупредметним 

компетенцијама са акцентом 

на развоју предузетништва. 

Ово је важно за све матуранте 

наше гимназије као припрема 

за наставак образовања. 

едукација чланова НВ 

који предају у 

четвртом разреду 

Јун -Састанак тима (уживо или 

онлајн) 

-Анализа постигнућа на 

основу предатих извештаја 

свих чланова НВ 

-Евалуација рада тима и 

писање  годишњег извештаја.  

 

-Извештавање 

-Преглед записника 

-Разговор/дискусија 

-Увид у инспекцијски 

надзор (уколико га 

буде) 

 

-Анализа постигнућа 

на основу до сада 

предатих извештаја 

Чланови тима 

 

Напомена: 

Карловачка гимназија као филолошка гимназија због својих специфичности као и због 

специфичности учења страних језика и богате међународне и интеркултуралне сарадње 

може и треба да осим законом прописаних међупредметних компетенција нарочито негују 

још једну компетенцију  

-интеркултурално образовање и васпитање. 

 

Интеркултуралана компетентност и интеркултурална осетљивости нису урођене људске 

особине, већ се развијају кроз различите облике учења и образовања. Истовремено, 

интеркултурално поучавање ученика не може да буде задатак само појединих наставника, 

нити се може свести на један школски предмет. Оно се остварује кроз све сегменте 

школског рада - кроз наставу, ваннаставне активности, неговање одговарајуће школске 

културе, познавање и заједнички рад са ученицима који припадају различитим групама и 

културним заједницама у школи и ван ње. 

 

Интеркултурално образовање и васпитање (ИОВ) уважава и подржава различитост у свим 

областима људског живота. Оно ученике чини осетљивим на чињеницу да су људи 

природно развили различите начине живота, обичаје и погледе на свет и да нас та 

разноликост пре обогаћује него што нас дели и раздваја. 

 

ИОВ тежи да промовише и развије: 

 

• боље узајамно разумевање различитих култура у модерном друштву 

 

• способност комуникације између припадника различитих култура 
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• флексибилнији став према културним различитостима 

 

• спремност за ступање у интеракцију са особама другог културног порекла.  

 

Чланови Тима за развој међупредметних комепетенција и предузетништва: 

 

1. Радован Ковачевић, директор 

2. Нада Илић, педагог 

3. Наташа Црнић Митрић, психолог 

4. Драгана Голић, библиотекар 

5. Владица Вуковић, председник Савета родитеља 

6. Јован Симић, представник Општине Сремски Карловци 

7. Председници свих 17 Стручних већа 

 

 

 

10.6.   ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Правни основ 

На основу члана 6 Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 

6/2020) компетенције и професионални развој наставника, васпитача и стручних 

сарадника, директора и секретара чине, поред осталих, елементе квалитета образовања и 

васпитања у Републици Србији. Стручно усавршавање и професионални развој 

наставника и стручних сарадника прописано је чланом 151 ЗОСОВ-а. 

Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018) утврђују 

се облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, 

приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања стручног 

усавршавања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања. 

На основу члана 5 Измена и допуна Статута Карловачке гимназије (дел. бр. 421 од 

05.03.2020. године), Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа обавља посебно следеће послове: 

 

1)      Учествује у изради плана стручног усавршавања и других аката који се односе на 

професионални развој наставника; 

2)      Обавештава наставнике о актуелним семинарима и пројектима који доприносе 

професионалном развоју наставника; 
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3)      Прати стручно усавршавања наставника у школи и ван ње; 

4)      Организује одржавања семинара у школи; 

5)      Прати рад приправника; 

6)      Прати примену прописа чије се одредбе односе на професионални развој; 

7)      Сарађује са органима школе  и другим субјектима ван школе на испуњавању 

задатака из своје надлежности. 

 

У школској 2020/21. планирано је да се одрже четири састанка Тима за професионални 

развој. 

 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  

 

План стручног усавршавања осмишљен је у складу са приоритетима установе ради 
остваривања циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и приоритетима 
Министарства, на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију 
наставника и стручних сарадника и других релевантних података који се налазе у 
Извештају о резултатима упитника о стручном усавршавању, резултата самовредновања 
и вредновања квалитета рада Гимназије и  исказаних личних планова професионалног 
развоја наставника и стручних сарадника. 

Наведене активности којима се остварује стално стручно усавршавање усклађене су са 
чланом 4 вежећег Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника. Документ о вредновању сталног стручног 
усавршавања у Карловачкој гимназији за школску 2020/2021. годину је саставни део овог 
Плана. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.   Активности које 

предузима  

  установа у оквиру 

својих  

  развојних 

активности 

Друго 

полугодиште 

Наставници 

(наведени у 

табели 

Планиране 

активности) 

Процена релевантности, 

ефикасности и утицаја 

активности  

2. Активности које се 

спроводе  

по одобреним 

програмима  

обука и стручних 

скупова  

У зависности од 

организатора 

програма 

Организатори и 

реализатори 

програма обука 

Број учесника у програму 

обуке; 

Процена успешности на 

основу исказаног 

мишљења и нивоу 

задовољства 

3.   Активности које 

спроводе  

  МПНТР и ЗУОВ  

У зависности од 

организатора 

програма 

Организатори и 

реализатори 

програма обука 

Број учесника у програму 

обуке; Процена 

успешности на основу 

исказаног мишљења и 

нивоу задовољства 

4. Активности које 

предузима 

наставник и 

стручни 

сарадник у 

складу са личним 

планом 

професионалног 

развоја 

Током целе 

школске 

2020/21. 

године 

Организатори и 

реализатори 

програма обука 

Процена успешности на 

основу исказаног 

мишљења и нивоу 

задовољства  

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ – Р.бр. се односи на сваку активност наведену у табели изнад 

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1.  Описни/дескриптивни и 

индикатори 

 успешности, индикатори 

на нивоу 

 активности - квалитативни 

Дискусија и анализа 

фокус група, 

самоевалуација носиоца 

реализације 

(анкета/упитник) и 

Носиоци реализације и 

слушаоци/чланови тимова, 

стручних већа, тимова и сл, 

односно учесници у 

реализацији дате 
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(добијени 

 посматрањем, путем 

дискусије и 

 анализом документације) и 

 квантитативни (оцене и 

проценти 

 добијени на основу 

резултата анкете / 

 упитника /евалуационих 

формулара и 

 осталих статистичких 

података у 

 зависности од активности 

која се 

 спроведи) 

евалуација учесника 

(евалуациони 

формулари), анализа 

статистичких података, 

анализа документације, 

посматрање 

активности  
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2-3.  Квантитативни 

индикатори (број 

 обучених  наставника);   

 Квалитативни индикатори 

(мишљење  

 и ниво задовљства 

учесника у обуци) 

Анализа статистичких 

података, анализа 

документације (пријаве 

професора, 

индивидуални извештаји 

професора).   

Професори и стручни 

сарадници 

4. Квалитативни 

индикатори (мишљење и  

ниво задовљства 

учесника у обуци) 

Анализа документације 

(пријаве професора, 

индивидуални извештаји 

професора).   

Професори и стручни 

сарадници 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 

  АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА УСТАНОВА У ОКВИРУ СВОЈИХ 

РАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ 

ИЗВОЂЕЊЕ УГЛЕДНИХ/OГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ СА 

ДИСКУСИЈОМ И АНАЛИЗОМ 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.   Извођење угледног/огледног 

часа 

У току школске 

године 

Марија Бељански, 

Милица Гагић, 

Маријана Марковић, 

Јована Шућов, 

Пирошка Сегеди 

2. Извођење огледног часа: 

Федерико Фелини- живот и дело 
У току школске 

године 

Дејан Ђурђев 

3.   Извођење угледног часа Прво полугодиште Нађа Маркс 

4.   Извођење угледног часа Друго полугодиште  Татјана Пуповац; 

Мирјана Грубишић – аутор; 

 Радмила Шербеџија 

5. Извођење угледног часа У току школске 

године 

Маја Стокин 

6.  Извођење поетске радионице У току школске 

године 

Маја Стокин 

7. Извођење радионице за КА1 

Еразмус+ пројекте 

Прво 

полугодиште 

Данијела Поп-Јованов 

8. Извођење радионице за КА229 Прво Данијела Поп-Јованов 
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Еразмус+ пројекте полугодиште 

ИЗЛАГАЊА НА САСТАНЦИМА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТЕЛА И ОНЛАЈН 

ИЗВЕШТАВАЊА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА САВЛАДАН ПРОГРАМ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА ИЛИ ДРУГИ ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН 

УСТАНОВЕ, СА ОБАВЕЗНОМ АНАЛИЗОМ И ДИСКУСИЈОМ 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  Излагање о стручном 

усавршавању са 

 дискусијом и анализом 

Прво 

полугодиште 

Радмила Шербеџија, излагач 

2.  Излагање о стручном 

усавршавању са 

 дискусијом и анализом 

Друго 

полугодиште 

Пирошка Сегеди, излагач; 

Биљана Летић, излагач 

3. Излагање о иновацијама У току школске 

године 

Маријана Марковић, 

излагач; 

Бранка Ранисављевић, 

излагач 

4.  Излагање са стручних 

усавршавања са 

 дискусијом  и анализом; онлајн 

излагања и 

 форум дискусија 

У току школске 

године 

Маријана Марковић, 

излагач; 

Мерима Аранитивић, 

излагач; 

Нађа Маркс, излагач; 

Оливера Попов, излагач; 

Милена Трпчевић, излагач 

5. Излагање - Приказ 

иновативних садржаја са 

стручних скупова 

У току школске 

године 

Ирена Станишић, излагач 

ПРИКАЗ СТРУЧНЕ КЊИГЕ, ПРИРУЧНИКА, ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, 

СТРУЧНОГ ЧЛАНКА, ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА И 

СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ СА ОБАВЕЗНОМ АНАЛИЗОМ И ДИСКУСИЈОМ 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.   Приказ сајта, блога, 

друштвених мрежа, 

  мултимедијалних садржаја, 

догађаја и  

  феномена у вези са културом, 

науком, 

  едукацијом и сл. 

У току школске 

године 

Мерима Аранитивић, 

излагач; 

Милена Трпчевић, излагач; 

Пирошка Сегеди, излагач 

2. Приказ Вордфаст софтвера за Друго полугодиште Небојша Пајић, излагач 
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превођење 

3.   Припрема и приказ часова 

којима је  

  наставник учествовао на 

конкурсима 

У току школске 

године 

Бранка Ранисављевић, аутор 

и излагач 

4. Приказ размене стручних 

искустава путем стручних 

блогова и веб сајтова 

У току школске 

године 

Бранка Ранисављевић, 

излагач 

5. Приказ стручне књиге, 

приручника, стручног чланка, 

часописа, дидактичког 

материјала, 

истраживања, студијског 

путовања и стручне посете, 

догађаја и феномена у вези са 

културом, науком, едукацијом 

и сл. 

У току школске 

године 

Маја Стокин, излагач; 

Милена Трпчевић, излагач; 

Пирошка Сегеди, излагач 

6. Приказ истраживања Прво 

полугодиште 

Данијела Поп-Јованов, 

излагач 

УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ПРОЈЕКТИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

КАРАКТЕРА У УСТАНОВИ, ПРОГРАМИМА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА У 

УСТАНОВИ, МЕЂУНАРОДНИМ ПРОГРАМИМА, СКУПОВИМА, 

СЕМИНАРИМА И МРЕЖАМА, ПРОГРАМУ ОГЛЕДА, РАДУ МОДЕЛ ЦЕНТРА И 

СЛ. 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Учествовање на међународним 

програмима, скуповима и 

семинарима 

У току школске 

године (зависи 

од 

организатора) 

Учесници: Емилија Попов 

Прерадовић,  

Јелена Ратков Квочка, 

Радмила Шербеџија, 

Данијела Поп-Јованов 

2. Учешће у образовно-васпитним 

пројектима у  

установи 

У току школске 

године 

Координатори: Љубица 

Чуданов,  

Милица Француз, Мерима 

Аранитовић, 

Јованка Радмиловић  

3. Учешће у образовно-васпитним 

пројектима у  

установи 

Прво полугодиште Аутор: Горан Јовишић; 

Координатор: Биљана Летић 

4.   Координација тима који ради 

на реализацији 

У току школске 

године 

Душица Бегојев, Дејан 

Ђурђев, Биљана Летић, 
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  програма од локалног значаја Тамара Шандоров, Радмила 

Шербеџија 

5. Corso di cultura italiana a 

Gargnano – међународни 

пројекат италијанске културе 

и језика у Италији 

Друго 

полугодиште 

Координатор: Јасмина 

Ковачевић 

6. Пројекат Licht und Klang Јун 2021. Организатор: Драгана 

Кошарчић 

7. eTwinning пројекат У току школске 

године 

Аутор и координатор: 

Бранка Ранисављевић 

8. Организовање пројекта Рација Друго 

полугодиште 

Организатор: Никола 

Крчмар 

9. Организација Печа Куче Друго 

полугодиште 

Организатор: Љиљана 

Малетин Војводић,  

Маја Рогач Станчевић 

10. Пројекат Слобода  Децембар 2020. Аутор: Снежана Радишић 

11. Пројекат Здравствено 

васпитање о репродуктивном 

здрављу 

Прво 

полугодиште 

Координатор: Јована Реба 

12. Пројекат „Испричај своју 

причу“ – организовање 

трибина за ученике 3-2, и 

представљање личности које 

су значајне у културном 

животу Новог Сада 

У току школске 

године 

Организатор и креатор: 

Јована Реба 

13. Пројекат Филолошки сусрети У току школске 

године 

Аутор: Маја Стокин 

14. Образовно-васпитног 

пројекта: Проговори да ти 

кажем ко си  

У току школске 

године 

Координатор: Ненад 

Војводић 

15. Мјузикл „Мали дућан страве“ У току школске 

године 

Организација, писање 

пројекта, реализација: 

Јована Реба, Небојша Пајић, 

Растко Павлов 

16. Истраживање „Ефикасност 

наставе на даљину у учењу 

кинеског језика“ 

Јун 2021. Руководилац ауторског 

истраживања: Маријана 

Марковић 

17. Рад у радним телима - ЗУОВ Прво 

полугодиште 

Члан тима: Радмила 

Шербеџија 
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18. Ауторског истраживања које 

доприноси унапређењу 

образовно- васпитног процеса 

Друго 

полугодиште 

Данијела Поп-Јованов, аутор 

и реализатор 

 

 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ПО ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА ОБУКА И 

СТРУЧНИХ СКУПОВА 

Каталошки 

број 

Назив обуке Област Компетенција Приоритетна 

област 

Број 

сати 

833 Републички 

зимски семинар 

Српски језик 

и 

књижевност 

К1 П3 24 

305 „Школа 

будућности: 

Креативне 

лекције“ 

Информатика К1 П1 22 

306 Веб алати и 

технологије у 

образовању 

Информатика К2 П1 26 

47 Начини заштите 

младих од 

опасности и 

злостављања на 

нету 

Васпитни рад К3 П4 30 

341 Уређивање 

школског сајта и 

блога коришћењем 

алата, софтвера и 

метода савремених 

медија 

Информатика К4 П1 32 

643 Самоевалуацијом 

до квалитетне 

школе 

Општа 

питања 

наставе 

К4 П3 8 

156 Управљање 

тимовима 

Васпитни рад К4 П3 40 

627 Е-портфолио 

инструмент за 

напредовање и 

сарадњу 

Општа 

питања 

наставе 

К4 П1 32 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СПРОВОДЕ  МПНТР И ЗУОВ  

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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1. Програм обуке за 

запослене у образовању 

/Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

– увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала - 

обука од јавног интереса 

Током 

школске 

године 

Завод за унапређење образовања и 

васпитања  

 

План саставила Данијела Поп-Јованов, координатор Тима за професионални развој у шк. 

2019/20. 

 

   

Чланови Тима за професионални развој: 

 

1. Радован Ковачевић, директор  

2. Наташа Црнић Митрић, психолог 

3. Нада Илић, педагог 

4. Председници свих 17 стручних већа 

5. Никола Крчмар, координатор 

 

 

  

10.7. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 
 

Циљ рaдa тима за кaриjeрнo вoђeње и сaвeтoвaње у Карловачкој  гимназији   je 

пoдстицaњe прoфeсиoнaлнoг рaзвoja учeникa и пружaњe пoмoћи пojeдинцу дa фoрмирa 

рeaлну слику o свojим спoсoбнoстимa, oсoбинaмa личнoсти, интeрeсoвaњимa и дa у 

oднoсу нa сaдржaj, услoвe и зaхтeвe пojeдиних oбрaзoвних прoфилa и зaнимaњa штo 

успeшниje плaнирa свoj професионални рaзвoj.Циљ кaриjeрнoг вoђeњa и сaвeтoвaњa jeстe 

дa сe учeник oспoсoби дa сaм плaнирa, упрaвљa и вoди свojу кaриjeру.Предложене 

активности помажу ученицима да на основу прикупљених информација донесу 

рационалну и самосталну одлуку о избору каријере као и формирање зреле и одговорне 

личности способне да доноси промишљене одлуке о властитој будућности.   

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ КРИТЕРИЈУМИ 
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 РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

УСПЕШНОСТИ 

1. Радионица „Лични развој и 

подизање самопоуздања“ 

Јануар 

2021. 

Светлана Јосимов Позитивне реакције 

ученика 

2. Радионица „Упознај себе и 

своја интересовања2 

Фебруар 2021. Маја Стокин Позитивне реакције 

ученика 

3. Радионица „Доношење 

одлука“ 

Март 2021. Чланови тима Позитивне реакције 

ученика 

4. Радионица 

„Прикупљање 

података“ 

Март 2021. Гордана 

Ивановић 

Позитивне реакције 

ученика 

5. Професионална 

оријентација 

Шк. 

2020/21. 

Драгана Голић Позитивне реакције 

ученика 

6. Презентације 

универзитета 

Шк.2020/21. Валерија 

Удовичић 

Позитивне реакције 

ученика 

7. План личног развоја и 

писање СV-ја 

Април 

2021. 

Татјана Пуповац Позитивне реакције 

ученика 

  

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ   

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Анкете и тестови учесника Радионица, 

тестирање 

Члан тима, ученици 

2. Анкете и тестови учесника Радионица, 

тестирање 

Члан тима, ученици 

3. Анкете и тестови учесника Радионица, 

тестирање 

Члан тима, ученици 

4. Анкете и тестови учесника Радионица, 

тестирање 

Члан тима, ученици 

5. Документација и портфилио 

учесника 

Разговор, 

тестирање 

             Педагог, 

ученици 

6. присуство ученика,пријава на 

одговарајуће факултете 

Презентација Ученици и 

презентери 

7. CV-јеви ученика Писана форма Татјана Пуповац, 

ученици 
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Чланови Тима за кaриjeрнo вoђeње и сaвeтoвaње: 

 

1. Драгана Голић, библиотекар 

2. Татјана Пуповац, координатор 

3. Светлана Јосимов, одељењски старешина 

4. Гордана Ивановић, одељењски старешина 

      5. Валерија Удовичић, одељењски старешина 

 

 

 

10.8. ТИМ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ –СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  GlobalInput и 

GlobalHippoAssociation 

(у оквиру HIPPO – 

International Language 

Competition / 

Међународно 

такмичење из 

енглеског језика)  

Друго 

полугодиште 

Слободан Ристић 

и Стручно веће 

професора 

енглеског језика 

Реализација 

међународног 

такмичења и 

пласман ученика 

2.      Сарадња са Ино агенцијом Током школске 

године 

Стручно веће 

професора 

енглеског језика 

Реализација 

међународног 

такмичења Best in 

English, пласман 

ученика, 

стипендије, 

студије у 

иностранству 

3.    Сарадња са амбасадом 

САД 
Током школске 

године 

Наташа 

Самарџић 

Реализација 

културних и 

образовних 

активности 

4.   Наставак сарадње са 

Америчким кутком 
Током школске 

године 

Јованкиа 

Радмиловић, 

Реализација 

културних и 
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Корнелија Одри образовних 

активности 

5.  Студијско путовање- 

размена ученика са 

школом Мерлет колеџ 

у Холандији 

Прво и друго 

полугодиште 

Слободан Ристић 

и Милан 

Ђуришић 

Детаље видети у 

прилогу 

6.  Студијско путовање у 

Бања Луку 
Април, 2021. Наташа 

Самaрџић 

Детаље видети у 

прилогу 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1.   Урађени тестови, награде, 

фотографије,   

   извештаји 

Израда тестова, 

писмени и усмени 

део 

Сви заинтересовани 

ученици и професори 

енглеског језика 

2.   Положени испити и добијене 

стипендије,  

  награде на такмичењима 

У зависности од 

реализованих 

активности 

Сви заинтересовани 

ученици и професори 

енглеског језика 

3.   Број остварених активности Разговори, 

предавања, 

пласмани на 

тестирању 

Сви заинтересовани 

ученици и професори 

енглеског језика 

4.   Број остварених активности Разговори, 

предавања, посете 

Сви заинтересовани 

ученици и професори 

енглеског језика 

5.   Детаљи у прилогу. Заинтересовани ученици 

и професори енглеског 

језика 

6. Детаљи у прилогу. Ученици трећег разреда 

и професорка Наташа 

Самарџић и професор 

историје или 

социологије 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ – СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 
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1. Преписка са 

студентимаУниверзитета 

у Лилу, Француска, 

сарадња са невладином 

организацијом 

„Балканац“ 

Школска 

2020/21. 

Милица 

Француз, Сенка 

Стојанов 

 

Остваривање 

комуникације путем 

размене писама, 

упознавање са 

културолошким 

сличностима и 

разликама, 

напредовање у писаном 

изражавању, богаћење 

речника 

2.  Посета ученика и 

професора Француске 

школе из Београда 

Карловачкој гимназији и 

узвратна посета  

договор 

(октобар 2020 

, март 2021) 

Милица 

Француз, Сенка 

Стојанов  

Упознавање са 

француским школским 

системом, уочавање 

културолошких 

сличности и разлика, 

оснаживање 

компетенције усмене 

комуникације, богаћење 

речника 

3.  Наставак сарадње са 

Француским 

институтом 

Током 

школске 

године 

Милица 

Француз, Сенка 

Стојанов 

Упознавање са 

француским језиком и 

културом 

4.   Полагање испита 

DELF 
Током 

школске 

године 

Милица 

Француз, Сенка 

Стојанов 

Усвојеност градива на 

траженом нивоу за 

полагање испита 

5.  Студијско путовање у 

Француску 
пролеће/лето 

2021. 

Милица 

Француз, Сенка 

Стојанов 

Реализовано путовање и 

све планиране 

активности 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Писма , обавештења о пројекту 

на друштвеним мрежама, 

извештај на сајту школе и на 

сајту Удружења  

кореспонденција, 

усвајање језичког 

регистра за 

преписку 

неформалног типа 

Ученици 3.и 4.разреда 

2. Фотографије, видео материјал, 

извештај о посети на сајту школе 

Разговор о 

утисцима са 

Ученици 3.и 4.разреда 
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и на друштвеним мрежама наставе, издвајање 

добрих и лоших 

страна, упоредна 

анализа два 

школска система, 

припрема видео 

материјала, 

спонтана 

комуникација на 

страном језику 

3. Фотографије, видео материјал, 

извештај о посети на сајту школе 

и на друштвеним мрежама 

У зависности од 

реализованих 

активности 

Сви ученици 

4. Положени испити Званични тестови  Заинтересовани ученици 

5. Детаље видети у прилогу. 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ - СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  Сарадња са Руском  

хуманитарном 

мисијом 

    Током 

школске       

године 

Наставници 

руског језика, 

лектор за руски 

језик 

унапређење језичких 

вештина ученика, 

положени испити 

2. Сарадња са Руским 

домом 

Током 

школске 

године  

Наставници 

руског језика и 

координатори из 

Руског дома 

реализација полагања 

међународно 

признатих испита, 

семинара, радионица 

3. Сарадња са Руском 

школом 

Током 

школске 

године 

Наставници 

руског језика и   

координатори из 

Руске школе 

реализација разних 

конкурса, такмичења, 

семинара и радионица. 

4. Сарадња са 

Гимназијом бр.168 

из Санкт 

Петербурга 

Током 

школске 

године 

Наставници 

руског језика и 

делегација из 

Гимназије бр.168 

 Упознавање са 

културом и битом РФ 

кроз посету Санкт 

Петербургу и боравак 
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из Санкт 

Петербурга 

ученика у породици 

домаћина, унапређење 

језичких и 

културолошких 

компетенција ученика, 

јачање културних и 

успостављање 

пријатељских веза 

 

  

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

Р. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Положени испити, награде на 

конкурсима и такмичењима 

Редовна настава 

коју држи лектор 

руског језика 

једном недељно. 

ученици,наставници 

руског језика и лектор 

руског језика 

2. Положени испити, награде на 

конкурсима и такмичењима 

Међународно 

признати испити, 

семинари, 

радионице, 

такмичења, 

конкурси и 

приредбе. 

ученици и наставници 

руског језика 

3. Награде на такмичењима и 

конкурсима, 

учешће на приредбама 

Радионице, 

такмичења, 

конкурси и 

приредбе. 

ученици и наставници 

руског језика 

4. Видеоматеријал и 

фотографије са студијског 

путовања.  

Посета Санкт 

Петербургу и 

околини, боравак у 

породици 

домаћина. 

ученици и наставници 

руског језика 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ- СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА  ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. 

Сарадња са Институтом 

Сервантес 

Током 

школске 

године 

Јелена 

Крспогачин, 

Јелена 

Камберовић 

Упознавање језика и 

културе Шпаније 

2. 

Сарадња са Амбасадом 

Шпаније 

Током 

школске 

године 

Јелена  

Крспогачин, 

Јелена 

Камберовић 

Број остварених 

сарадњи и 

организованих 

активности 

3.  

 Сарадња са Амбасадом 

Аргентине 

Током 

школске 

године 

Јелена 

Крспогачин, 

Јелена 

Камберовић 

Број остварених 

сарадњи и 

организованих 

активности 

4. 

Сарадња са Амбасадом 

Мексика  

Током 

школске 

године 

Јелена 

Камберовић, 

Јелена 

Камберовић 

Број остварених 

сарадњи и 

организованих 

активности 

5. Сарадња са Центром за 

иберомеричке студије 

при Универзитету у 

Новом Саду 

Током 

школске 

године 

Јелена 

Камберовић, 

Јелена 

Крспогачин 

Број остварених 

сарадњи и 

организованих 

активности 

6. 

Полагање испита DELE 

Мај 2021. 
Јелена 

Камберовић 

Број заинтересованих 

ђака и положених 

испита 

7.  Студијска путовања 

преко Еразмус+ 

пројекта  

КА 229 „Paseando entre 

estatuas“ 

1.9.2020-

31.8.2022. Јелена 

Камберовић 

Заинтересованост 

ученика и оствареност 

циљева пројекта 

8.. 
 Студијско путовање у 

Валенсију, Шпанија 

Друго 

полугодиште 
Јелена 

Камберовић 

Заинтересованост 

ученика и оствареност 

циљева путовања 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 
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ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Спремност ученика да се 

прикључе радионицама 

Учешће у 

радионици и израда 

презентације или 

ученичког пројекта 

на основу стечених 

знања, упитник 

Сви ученици 

2. Спремност ученика да се 

прикључе радионицама  

Учешће у 

радионици и израда 

презентације или 

ученичког пројекта 

на основу стечених 

знања, упитник 

Сви ученици 

3. Спремност ученика да се 

прикључе радионицама  

Учешће у 

радионици и израда 

презентације или 

ученичког пројекта 

на основу стечених 

знања, упитник 

Сви ученици 

4. Спремност ученика да се 

прикључе радионицама  

Учешће у 

радионици и израда 

презентације или 

ученичког пројекта 

на основу стечених 

знања, упитник 

Сви ученици 

5. Спремност ученика да се 

прикључе радионицама  

Учешће у 

радионици и израда 

презентације или 

ученичког пројекта 

на основу стечених 

знања, упитник 

Сви ученици 

6. Број положених испита Израда теста Заинтересовани ученици 
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     7.   Фотографије, видео 

материјал,објаве 

 на  друштвеним мрежама 

школе, итвештај. 

Учешће у изради 

задатака 

планираних 

пројектом 

Ученици другог разреда 

     8. Фотографије, видео материјал, 

објаве 

на  друштвеним мрежама школе, 

итвештај. 

Евалуација ученика  Ученици свих разреда 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ –  СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  Сарадња са 

Италијанским 

културним центром 

IlBelеpaese из 

Новог Сада 

Током 

школске 

године 

Јасмина  

Ковачевић 

Упознавање са 

италијанским језиком и 

културом 

2.   Полагање испита из 

знања италијанског 

језика PLIDA 

Током 

школске 

године 

Марија  Јовановић 

Бељански и 

Јасмина 

Ковачевић 

Унапређење језичких 

вештина ученика, 

положени испити 

3. Студијко путовање 

у место Гардањо у 

Италији 

март – април 

2021. (школски 

распуст) 

Јасмина 

Ковачевић    

Реализовано путовање 

и све планиране 

активности 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Фотографије, видео 

материјал, извештај о посети 

на сајту школе и на 

друштвеним мрежама, број 

У зависности од 

реализованих 

активности 

Сви заинтересовани 

ученици и професори 

италијанског језика 
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радионица 

2. Број положених испита тестови Сви заинтересовани 

ученици и професори 

италијанског језика 

3. Детаље видети у прилогу. Ученици  другог разреда 

и професорка Јасмина 

Ковачевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ –  СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  Сарадња са 

Конфуцијевим  

институтом  у 

Новом Саду и 

Београду 

Током 

школске 

године 

Љубица Чуданов, 

Маријана 

Марковић 

Могућност 

интеграције стечених 

знања и искустава у 

наставни процес и 

примена у 

свакодневном животу 

2.  Студијско 

путовање- 

двонедељни 

летњи камп у 

Кини  (Пекинг, 

Хангџоу, 

Суицханг и 

Шангај)   

У току летњег 

распуста 

Професори 

кинеског језика 

Реализован летњи 

камп, усвојена нова 

знања о кинеском 

језику и кинеској 

култури 

3. Студијско 

путовање у НР 

Кину 

зимски 

семестар 

од 1. 

септембра 

до 30. 

јануара 

наредне 

Партнерска 

сарадња са 

Конфуцијевим 

институтом 

Универзитета у 

Новом Саду,  на 

основу 

Реализовано путовање 

и све планиране 

активности 
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године, 

летњи 

семестар 

од 1. 

марта до 

31. јула  

потписаног 

споразума о 

сарадњи између 

Карловачке 

гимназије и 

Конфуцијевог 

института у 

Новом Саду. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

  ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Фотографије, видео 

материјал, извештај о 

посети на сајту школе и на 

друштвеним мрежама, број 

радионица 

У зависности од 

активности 

Сви ученици и 

професори кинеског 

језика 

2. Фотографије, видео 

материјал, извештај о 

кампу на сајту школе и на 

друштвеним мрежама 

У   зависности од 

активности 

Сви ученици од првог до 

четвртог разреда који 

положе ХСК 

међународни испит први 

ниво (због великог 

интересовања последњих 

година, предност имају 

ученици кинеских 

одељења) 

3.  Детаље  погледати у прилогу. 7 ученица одељења III3 

(Лена Бурсић, Војана 

Бановић, Вишња 

Врањеш, Софија 

Шијаковић, Анастасија 

Станковић, Лидија 

Мајорски и Јелена 

Радовић) и ученица IV 3 

одељења Јованка 

Чолаковић (послале 

пријаву за зимски 

семестар од 1. септембра 
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2020. године) 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА- СТРУЧНО ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Рад са волонтером 

JICA – лектором 

Током 

шолске 

године 

2020/2021 

Вишња 

Јаношевић, 

Марија 

Вићентијевић 

Долазак лектора / 

стицање способности 

ученика за  

комуникацију на 

јапанском језику  

2. Посета ученика школе 

Kumon Leysin 

Academy of 

Switzerland (KLAS)  

Март 2021 Вишња 

Јаношевић, 

Марија 

Вићентијевић 

Успостављање трајне 

сарадње са овом 

школом; комуникација 

  

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1 Способност ученика да смислено 

одговоре на питања која им 

лектор поставња и  

комуникацију са лектором 

уопште 

Усмена 

комуникација 

Ученици и лектор 

2.   Солидна комуникација Разговор са 

ученицима након 

посете ове школе 

Ученици и наставници 

обе школе 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ –  СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 
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1.  Студијско 

путовање у Јену 
 

25.11.2020.- 

05.12.2020. 

Драгана 

Кошарчић/ 

професор из 

Филолошке 

гимназије из 

Београда 

Реализоване 

активности 

2.   Студијско путовање 

у  

Фрајбург 

Мај/Јуни 2021. Драгана 

Кошарчић 

Реализоване 

активности 

3. Учествовање у 

пројекту Темишвар-

Нови Сад  

Јун/Јул 2021. Драгана 

Кошарчић 

Реализоване 

активности 

4. Полагање DSD 

испита  
Током школске 

године 

Професори 

немачког језика 

Унапређење језичких 

вештина ученика, 

положени испити 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Број остварених 

размена/посета  

Резултати размене, број 

уписаних студената на 

Универзитет у Јени 

ученици трећег разреда 

(пет ученика из III6 и 

евтл. IV3/ IV6 ) одељења 

и један професор, који 

води и пет ученика 

Филолошке гимназије 

2. Број остварених 

размена/посета 

Резултати размене, тест из 

језика и културе  

ученици трећег разреда  

и професорка Драгана 

Кошарчић 

3. Број остварених пројеката  Резултати учешћа на 

пројекту, изведене 

активности и резултати 

Ученици и професори из 

Србије и Немачке 

4. Број положених испита тестови Сви заинтересовани 

ученици и професори 

немачког језика 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ – СТРУЧНО 

ВЕЋЕ  ПРОФЕСОРА КЛАСИЧНИХ НАУКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  Студијско 

путовање- 

Размена ученика 

са Гимназијом 

Бертранд Расел 

из Рима  

Март/април 

2021. 

Бранко Стојков и 

Марија Бељански 

Заинтересованост 

ученика и оствареност 

циљева путовања. 

2.   Студијско 

путовање у 

Швајцарску 

Мај или јун 

2021. 

Бојана Буторац Заинтересованост 

ученика и оствареност 

циљева путовања 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Фотографије, видео 

материјал, извештај о 

посети на сајту школе и на 

друштвеним мрежама, број 

радионица 

У зависности од 

планираних 

активности 

Ученици другог, трећег 

и шетвртог разреда и 

професори пратиоци. 

2. Детаљи у прилогу. Ученици трећег разреда 

у пратњи професора 

Бојане Буторац 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ- СТРУЧНО 

ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА НОРВЕШКОГ  ЈЕЗИКА 

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Сарадња са Друштвом 

српско-норвешког 

пријатељства 

(VennskapssambandetNorge-

VestBalkan) с циљем 

проналажења школе-

партнера за ученичку 

размену и друге облике 

сарадње 

Прво и 

друго 

полугодиште 

Наставници 

норвешког језика 

(Милица Гагић и 

Марина 

Крџавац) 

Представници 

Друштва и у 

Србији и у 

Норвешкој 

Остварена посета 

наших ђака 

Норвешкој 

Остварена 

узвратна посета 

норвешких ђака 

Србији 

Мини онлајн 

пројекти 

2. 

Сарадња са Амбасадом 

Краљевине Норвешке у 

Београду – помоћ у 

набавци уџбеника, стручне 

литературе и белетристике 

Прво и друго 

полугодиште 

Наставници 

норвешког 

језика(Милица 

Гагић и Марина 

Крџавац) 

Представници 

Амбасаде 

Остварен контакт 

са 

представницима 

Амбасаде и 

увећан 

библиотечки 

фонд 

3.  

  Сарадња са Филолошким 

факултетом у Београду – 

помоћ страног лектора у 

настави норвешког језика 

Прво и друго 

полугодиште 

Наставници 

норвешког језика 

(Милица Гагић и 

Марина 

Крџавац) 

Лектор са 

Филолошког 

факултета 

Присуство 

страног лектора у 

директној или 

онлајн  настави 

  

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Број ученика на ученичкој размени 

Мини онлајн пројекти (број сесија, 

Онлајн сесије, 

радионице, 

Наставници и ученици 

школа-партнера 
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број радионица, број преписки, 

обухват тема, број ученика који 

активно учествују у комуникацији) 

договори, 

размена 

информација 

путем имејла 

2. Број уџбеника, стручне литературе и 

белетристике 

Директна и 

електронска 

комуникација 

са 

представницима 

Амбасаде 

Наставници норвешког 

језика (Милица Гагић и 

Марина Крџавац) и 

представници 

Амбасаде 

3.  Број часова који су одржани уз помоћ 

лектора 

 Наставници норвешког 

језика (Милица Гагић и 

Марина Крџавац), 

лектор са Филолошког 

факултета, ученици 

првог, другог и трећег 

разреда 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ  

 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1.  Сарадња са 

Издавачком 

кућом Ели из 

Београда (и 

Перуђе)  

У току 

школске 

године 

Професори 

страних језика 

Усвојеност новог 

вокабулара и 

упознатост са 

културом и традицијом 

језика који се изучава 

2.  E-twinning У току 

школске 

године 

Бранка 

Ранисављевић и 

други 

заинтересовани 

професори 

Унапређен рад са 

најновијим ИКТ 

алатима, њиховом 

применом те 

мултидисциплинарни 

приступ настави 

3. Студијско 

путовање у 

Солун 

Март, 2021. Горан Јовишић Научити на који начин 

функционише 

технологија и на који 

начин ИТ утиче на 

наше свакодневне 
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животе. Истраживањем 

широког спектра 

технологија, 

дигиталним тема, 

креативног  

програмирања и 

математичког начина 

размишљања кроз 

примењену математику 

ученици ће бити 

охрабрени да још више 

развијају своје 

дигиталне вештине  

које су им потребне у 

данашњем свету. 

4. Студијско 

путовање у Беч 
Мај, 2021. Горан Јовишић Циљ је упознавање 

деце и младих узраста 

од 8 до 24 године са 

светом технологије и 

програмирања са 

нагласком на роботику. 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 

 ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Часописи, новине и друга 

издања издавачке куће 

У зависности од 

активности 

Сви ученици и 

професори страних 

језика 

2.  Број урађених пројеката, 

награде, признања 

У зависности од 

активности 

Сви ученици и 

заинтересовани 

професори 

3. Детаљи у прилогу. два ученика трећег 

разреда и Горан Јовишић 

професор информатике, 

ментор 

4. Детаљи у прилогу. два ученика трећег 

разреда и Горан Јовишић 

професор информатике, 

ментор 
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Чланови Тима за међународну сарадњу: 

 

 

1. Јелена Камберовић, наставник шпанског језика, координатор 

2. Бранко Стојков, наставник класичних језика 

3. Јасмина Ковачевић, наставник италијанског језика 

4. Драгана Кошарчић, наставник немачког језика 

5. Јелена Крспогачин, наставник шпанског језика 

6. Милица Француз, наставник француског језика 

7. Љубица Чуданов, наставник кинеског језика 

8. Жељка Рашковић, наставник руског језика 

9. Слободан Ристић, наставник руског језика 

10. Вишња Јаношевић, наставник јапанског језика 

11. Милица Гагић, наставник норвешког језика 

12. Данијела Поп-Јованов, помоћник директора 

13. Јелена Рудовић, помоћник директора 

 

 

10.9. ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

 

 

Програм рада Тима: 

 

1. Доношење плана и програма промотивних активности за наредну школску годину 

2. Учешће у организовању и обележавању школских активности  

3. Представљање школе у основним школама и на сајмовима образовања 

4. Презентовање рада школе кроз медије  

5. Редовно промовисање школе преко званичног сајта и друштвених мрежа 

6. Учествовање у изради школског часописа „Бранко“ 

7. Доношење извештаја о реализованим активностима на крају школске године 

8. Одржавање 4 састанка у току школске године 

 

Циљ Тима за промоцију школе:  

 

Приказивање и промоција целокупног рада школе у локалној заједници и јавности како би 

се унапредио углед школе и стекли бољи услови за рад и привукао већи број ученика.  
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ  
 

Р.бр. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Дан отворених врата Децембар 

2020. 

Сви чланови 

тима 

Одзив посетилаца  

Пријављивање за 

припремну наставу 

2. Посете школама  Школска 

година 

2020/2021. 

Сви чланови 

тима и остали 

наставници, по 

потреби 

Одзив ученика осмог 

разреда основне школе 

Реакције 

присутних/постављена 

питања  као критеријум 

заинтересованости 

Пријављивање за 

припремну наставу 

3. Сајам образовања у 

Новом Саду 

Март 2021. Чланови тима и 

остали 

наставници, по 

потреби 

Заинтересованост 

посетилаца 

Подела промотивног 

материјала 

4. Писање текстова  и 

објављивање на 

школском сајту  

Школска 

година 

2020/2021. 

Мерима 

Аранитовић и 

остали чланови 

тима, по 

потреби; Здравко 

Мутин –

објављивање на 

сајту и 

ажурурање сајта 

Посете сајту школе 

5. Објаве на фејсбуку 

и инстаграму 

Школска 

година 

2020/2021. 

Мерима 

Аранитовић и 

остали чланови 

тима, по потреби 

 

Посете фејсбук и 

инстаграм страници 

6. Сарадња са 

медијима  

Школска 

година 

2020/2021. 

Јелена Рудовић и 

остали чланови 

тима, по потреби 

Заинтересованост медија 

за дешавања у школи 

Објављени 

чланци/емитоване 

емисије о школи  

7. Учешће у раду 

школског часописа 

Школска 

година 

Јованка 

Радмиловић и 

Објављени радови 
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„Бранко“ 2020/2021. остали чланови 

тима, по потреби 

  

Р. 

Бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. Број посетилаца  

  Број пријављених за припремну 

наставу 

Сценски наступ, 

разговор са 

посетиоцима, 

евалуациони 

упитник 

Посетиоци 

манифестације, 

представници 

Карловачке гимназије 

(ученици и професори) 

2. Број ученика осмог разреда 

основне школе 

Број постављених питања  

као критеријум 

заинтересованости 

  Број пријављених за припремну 

наставу 

Разговор са 

посетиоцима, 

промотивна 

презентација, подела 

промо материјала  

Ученици завршног 

разреда основне школе, 

представници 

Карловачке гимназије 

(ученици и професори) 

3. Број посетилаца на штанду 

школе 

  Број подељеног промотивног 

материјала 

Разговор са 

посетиоцима, 

промотивна 

презентација, подела 

промо материјала 

Посетиоци 

манифестације, 

представници 

Карловачке гимназије 

(ученици и професори) 

4. Број прегледа на школском 

сајту  

Преглед објава  Чланови тима 

5. Број прегледа на друштвеним 

мрежама  

Преглед објава  Чланови тима 

6. Број објављених 

чланака/емисија о школи 

Анализа објављених 

текстова/емитованих 

емисија 

Чланови тима 

7. Број објављених чланака Преглед објава Ученици и професори 

 

 
Чланови Тима за промоцију школе: 

 

1. Милица Гагић, наставник норвешког језика, координатор 

2. Јасмина Ковачевић, наставник италијанског језика 

3. Јелена Камберовић, наставник шпанског језика 

4. Јелена Крспогачин, наставник шпанског језика 

5. Катја Берић, наставник енглеског језика 

6. Јованка Радмиловић, наставник енглеског језика 
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7. Дубравка Секулић, наставник немачког језика 

8. Мерима Аранитовић, наставник српског језика 

9. Здравко Мутин, наставник физике 

10. Јелена Рудовић, помоћник директора  

 

10.10. ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

Тим за организацију културних активности бави се реализацијом планираних културних 

догађаја, манифестација и свих активности које доприносе ширем утицаја школе на 

културни развој ученика и школског окружења, као и активности планираних у сарадњи 

са културним и образовним институцијама, с циљем обогаћивања културног живота 

ученика. 

Овогодишњи план рада Тима за организацију културних активности састављен је у складу 

са традицијом рада Карловачке гимназије, али ће реализација наведених активности бити 

условљена актуелном епидемиолошком ситуацијом насталом услед ширења вируса ковид 

19.  

 

Координатор: Маја Рогач Станчевић 

 

Планирани број састанака у току школске године: 4  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНИХ 

АКТИВНОСТИ 
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Ред. 

бр. 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

УСПЕШНОСТИ 

1. Обележавање 

наступајућег 

јубилеја 230 

година од 

оснивања 

Карловачке 

гимназије (2021. 

године) 

септембар‒јун Стручна већа 

наставника 

књижевности, 

српског језика, 

страних језика 

Релевантност 

планираних 

активности за 

афирмацију 

Гимназије 

2. Учешће у 

програму 

Бранковог кола 

септембар Стручно веће 

наставника 

књижевности 

Посећеност 

манифестације 

3. Филолошки 

сусрети   

септембар Маја Стокин, 

Јелена Рудовић, 

Стручна већа 

наставника 

књижевности и 

класичних језика 

Посећеност 

манифестације; 

квалитет садржаја 

са становишта 

књижевне 

релевантности и 

одржавања сарадње 

међу 

институцијама 

4. Креативна 

радионица у 

сарадњи са 

Дунавским 

дијалозима 2020 – 

фестивалом 

савремене 

уметности 

 

септембар Љиљана Малетин 

Војводић 
Естетички квалитет 

садржаја и 

креативност 

реализације  

5. Обележавање 

Европског дана 

језика и 

Међународног 

дана преводилаца 

септембар Небојша Пајић и 

други наставници 

предмета основи 

превођења 

Разноврсност и 

садржајност 

програма  

6. Јесења ликовна 

колонија 

октобар Стручно веће 

наставника ликовне 

културе 

Посећеност 

манифестације; 

квалитет радова и 

допринос 

афирмацији 

ликовне културе 

7. Обележавање Дана 

сећања на жртве у 

Другом светском 

рату 

21. октобар Стручно веће 

наставника 

друштвених наука 

Информативност и 

дидактичност 

садржаја 
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8. Посета 

Међународном 

сајму књига у 

Београду 

трећа недеља 

октобра 

Управа школе Едукативност 

активности; 

упознавање са 

актуелном 

књижевном 

продукцијом  

9. Фестивал зреле 

јесени 

октобар Стручно веће 

наставника 

кинеског језика 

Посећеност 

догађаја, допринос 

афирмацији 

кинеске културе 

10. Обележавање 

Светског дана 

борбе против сиде 

1. децембар Стручно веће 

природних наука 
Информативност и 

едукативност 

садржаја 

11. Дан отворених 

врата 

прва недеља 

децембра 

Стручна већа 

наставника страних 

језика и други 

наставници 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; 

посећеност 

манифестације 

12. Хуманитарни 

новогодишњи 

концерт  

 

децембар Растко Павлов и 

други наставници 
Разноврсност и 

садржајност 

програма; 

посећеност 

манифестације 

13. Дан Светог Саве 

 

 

27. јануар Богословија, 

Основна школа „23. 

октобар“ из 

Сремских 

Карловаца, 

Стручно веће 

наставника 

књижевности 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; 

посећеност 

манифестације; 

квалитет сарадње 

међу 

институцијама 

14. Дани кинеске 

културе 

јануар‒фебруар Стручно веће 

наставника 

кинеског језика 

Посећеност 

догађаја, допринос 

афирмацији 

кинеске културе 

15. Дан матерњег 

језика 

21. фебруар Стручно веће 

српског језика 
Допринос 

развијању свести о 

језичкој култури и 

разноврсности 

16. Обележавање 

Бранковог дана 

15. март Љиљана Малетин 

Војводић, Мерима 

Аранитовић, Маја 

Рогач Станчевић 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; број 

учесника; 

посећеност 

различитих 

активности 
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17. Представљање 

домаћих и страних 

културних радника 

и пројеката 

ученицима 

март‒јун Љиљана Малетин 

Војводић и други 

наставници 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; број 

учесника; 

посећеност 

различитих 

активности 

18. Месец 

франкофоније 

март Стручно веће 

наставника 

француског језика 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; број 

учесника; 

посећеност 

различитих 

активности 

19. Организација 

манифестације 

Међународни дан π 

март Стручно веће 

наставника 

природних наука 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; 

посећеност 

програма 

20. Обележавање 

државног празника 

Сећање на 

холокауст   

22. април Стручно веће 

наставника 

друштвених наука 

Едукативност, 

дидактичност и 

садржајност 

програма 

21. Преводилачка 

колонија 

април Стручно веће 

наставника 

француског језика 

Едукативност, 

разноврсност 

садржаја; 

посећеност 

програма 

22. Општинска смотра 

рецитатора 

април‒мај Јелена Марјановић, 

Савез аматера 

Војводине 

Естетски квалитет 

и допринос 

неговању језичке 

културе 

23. Драмске 

радионице на 

српском и 

француском језику 

април‒мај Јелена Марјановић Едукативност, 

дидактичност и 

садржајност 

програма 

24. Обележавање 

битних датума 

британске и 

америчке културе 

октобар‒мај Стручно веће 

наставника 

енглеског језика 

 

Едукативност, 

разноврсност 

садржаја; 

посећеност 

програма 

25. Гостовања 

француских 

културних радника 

децембар‒мај Стручно веће 

наставника 

француског језика 

Едукативност, 

разноврсност 

садржаја; 

посећеност 

програма 
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26. Активности 

Карловачке 

гимназије у 

сарадњи са 

Фондацијом Нови 

Сад 2021. 

септембар‒јун Љиљана Малетин 

Војводић, Стручно 

веће наставника 

књижевности и 

други наставници 

Едукативност, 

разноврсност 

садржаја; 

посећеност 

програма; 

допринос сарадњи 

са локалном 

заједницом и 

институцијама 

културе 

27. Организовање 

Завршне 

свечаности за 

матуранте 

15. јун Стручна већа 

наставника 

књижевности,  

српског језика, 

музичке културе, 

ликовне културе 

Разноврсност и 

садржајност 

програма; 

посећеност 

манифестације 

28. Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

пушења као и 

Дана борбе против 

болести 

зависности 

јун Стручно веће 

наставника 

природних наука 

Едукативност, 

дидактичност и 

садржајност 

програма 

  

 

 

 

 

 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ  

 

Ред. 

бр.  

ПОКАЗАТЕЉИ ТЕХНИКЕ УЧЕСНИЦИ 

1. квалитативни показатељи 

добијени посматрањем, 

анализом, путем дискусије  

 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

сви наставници 

носиоци активности 

2. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија стручно веће 

наставника 

књижевности, ученици 

3.  квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: ниво 

задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости 

манифестације, 

ученици 
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4. квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

организатора 

дискусија, 

евалуација 

учесника 

(евалуациони 

формулари) и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, сарадници 

у реализацији 

радионице и ученици 

5. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

сви наставници 

носиоци активности, 

ученици 

6. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

сви наставници 

учесници активности  

7.  квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

8. квалитативни показатељи 

добијени посматрањем, 

анализом  

квантитативни показатељи: 

број посетилаца  

учесника и публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

организатори 

активности и сви 

учесници  

9. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, сарадници, 

ученици 

10. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

дискусија и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, сарадници, 

ученици 

11. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, сарадници, 

ученици 

12. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

наставници и ученици 
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ниво задовољства учесника и 

публике 

носилаца 

реализације 

13. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

14. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, стручни 

сарадници и ученици 

15. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости и 

ученици 

16. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости и 

ученици 

17. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости и 

ученици 

18. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости и 

ученици 

19. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

20. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници 

21. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

наставници, гости и 

ученици 
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публике реализације 

22. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, стручни 

сарадници и ученици 

23. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

24. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, стручни 

сарадници и ученици 

25. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници, гости и 

ученици 

26. квантитативни показатељи: 

број учесника 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

процена квалитета  

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и сви други 

учесници у 

активностима 

27. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

28. квантитативни показатељи: 

број посетилаца 

квалитативни показатељи: 

ниво задовољства учесника и 

публике 

евалуација у виду 

дискусије и 

самоевалуација 

носилаца 

реализације 

наставници и ученици 

 

 
Чланови Тима за организацију културних активности: 

 

1. Мерима Аранитовић, наставник српског језика 

2. Ненад Војводић, наставник српског језика 

3. Маја Рогач Станчевић, наставник реторике и беседништва, координатор 

4. Јована Реба, наставник књижевности 

5. Маја Стокин, наставник књижевности 

Други наставници који организују и спроводе активности 
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11. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

Програм рада је израђен у складу са Правилником о програму свих облика рада 

стручних сарадника („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.5/ 2012.) 

11.1. Програм рада педагога 

•   планирање и  програмирање  образовно - васпитног рада (2-4 сата недељно) 

•   праћење и вредновање образовно – васпитног  рада школе (1-3 сата недељно) 

•   рад  са наставницима (5-7 сати недељно) 

•   рад са децом, односно ученицима (7-9 сати недељно) 

•   рад са родитељима ученика, односно старатељима (1-3сата недељно) 

•   рад са директором, стручним сарадницима,  педагошким асистентом и    

пратиоцем  ученика (7 сати недељно) 

• рад у стручним органима и тимовима (2 сата недељно) 

•  сарадња са надлежним установама,организацијама и  локалном самоуправом 

(0,5-1,5 сати недељно) 

• вођење документације, (2 сата),припрема за рад (9сати) и стручно усавршавање 

(1сат). 

 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА 

РАДА 

 

Време реализације 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

• учествовање у изради концепције Годишњег 

плана рада школе, програма васпитног рада, 

плана самовредновања, Развојног плана школе и 

Актива за развој школског програма 

• израда Годишњег извештаја о раду школе 

• израда Годишњег плана рада школског педагога 

• учешће у избору и конципирању ваннаставних и 

ваншколских активности. 

• покушаји тематског планирања (иновативни 

планови) 

• учешће у изради планова и програма стручних 

 

 

 

 

јун-септембар 

 

 

септембар 

 

септембар 
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органа школе 

• учешће у изради планова и програма стручног 

усавршавања запослених, помоћ у конципирању 

евиденције о стручном усавршавању 

• учешће у изради плана и програма 

професионалне оријентације ученика, као и 

његове релизације 

• ангажовање на изради плана и програма сарадње 

школе са породицом 

• израда месечних планова рада педагога 

• помоћ наставницима у изради планова додатне, 

допунске наставе, одељењске заједнице, 

одељењског старешине и секција 

• планирање и реализација огледних и угледних 

часова, часова активне наставе, примера добре 

праксе 

• вођење рачуна о примени педагошко-

психолошких принципа у изради распореда 

часова и смена, подели одељењских 

старешинства, организовању ваннаставних 

активности 

• иницирање израде распореда писмених провера 

и упознавање ученика и родитеља са тим 

распоредом. 

• формирање одељења, распоређивање нових 

ученика и ученика који су упућени да понове  

разред. 

 

 

септембар 

 

 

септембар 

 

 

 

 

 

током школске године 

 

 

август – септембар 

 

 

август – септембар 

 

 

август – септембар 

 

 

август – септембар 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

• систематско праћење и вредновање  наставног 

процеса,  развоја и напредовања  ученика 

• праћење реализације  образовно-васпитног рада 

школе и посебно праћење ефеката иновативних 

подухвата и пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада 

• праћење реализације циљева и задатака 

појединих наставних предмета и области 

• израда анализе успеха и дисциплине ученика на 

 

 

 

током школске године 

 

 

 

током школске године 

 

 

новембар, 
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класификационим периодима, као и предлагање 

мера за њихово побољшање 

• координација и учешће у процесу 

самовредновања рада школе, обрада података и 

извештавање на НВ 

• праћење и вредновање успеха ученика у разним 

ваннаставним активностима , такмичењима, 

завршном и пријемним  испиту за факултет 

• упознавање наставника са међународним и 

нашим истраживањима којима се утврђују 

ефекти наших школа, ученичким знањима и 

другом релавантном проблематиком 

• иницирање и учествовање у истраживањима у 

циљу унапређивања васп.образовног рада 

• учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења приправника у 

посао 

• праћење оптерећености ученика 

• праћење поступака оцењивања ученика 

• праћење корелације садржаја програма у оквиру 

једног или више наставних предмета 

• пружање помоћи и подршке наставницима у 

процесу унапређивања оцењивања ученика 

• промовисање значаја самовредновања и помоћ 

наставницима у примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

• учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика 

• израда  извештаја и анализа за Стручна већа 

• истраживање о адаптацији ученика првог 

разреда 

• испитивање социјалног статуса ученика другог 

разреда 

• анализирање пролазности матураната на више 

школе и факултете (упис) 

• учешће у истраживањима и пројектима које 

други организују (актив педагога, научне и 

просветне институције, друге школе, факултети) 

децембар,април,мај,јун 

 

током школске године 

 

децембар, март, 

април,август 

 

 

током школске године 

 

 

 

током школске године 

 

 

 

 

 

 

 

током школске године 

 

 

новембар, фебруар, 

март 

 

 

током школске године 

 

 

током школске године 

 

 

 

октобар 

 

 

август 

 

током школске године 
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РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА 

 

• прикупљање података о ученицима и 

сагледавање социјалних и породичних услова 

• израда инструмената потребних за праћење 

ученика 

• идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

• саветодавно - васпитни индивидуални и групни 

рад са ученицима 

• професионално саветовање и информисање 

ученика 

• упознавање ученика првог разреда са методама 

успешног учења 

• учешће у откривању талентованих и надарених 

ученика и мере за њихов развој 

• индивидуални рад са ученицима који су учинили 

повреду радних и других обавеза, појачани 

васпитни  рад са ученицима који имају одређене 

потешкоће 

• пружање подршке и помоћи ученицима  у  раду 

ученичког парламента, анализирање предлога 

ученика за унапређивање рада школе и помоћ у 

реализацији 

• формирање одељења првог разреда 

• пружање помоћи матурантима за полагање 

матурског испита; рад на професионалном 

информисању и каријерном вођењу 

• идентификовање ученика првака који су се 

такмичили из одређених предмета у основној 

током школске године 
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школи 

• саветодавни рад са ученицима осмог разреда, 

који се припремају за полагање пријемног 

испита у КГ 

• формирање група за припремну наставу, која се 

реализује у гимназији од јануара до маја 

• учешће у активностима у циљу смањивања 

насиља, повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

• организовање тематских предавања за ученике: 

наркоманија и млади, AIDS, контрацепција... 

• учешће у раду Центра за таленте (одабир 

кандидата, менторски рад са талентованим 

ученицима) 

• класификација и селекција молби ученика за 

конкурсе Истраживачке станице у Петници 

• пружање помоћи и подршке укључивању 

ученика у различите пројекте и активности 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

• учествовање на општим и групним родитељским 

састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем образовно- васпитног рада школе 

• рад са родитељима у циљу прикупљања 

потребних података о ученицима 

• индивидуални и групни саветодани  рад  са 

родитељима 

• професионално информисање родитеља 

• педагошко-психолошко образовање родитеља 

/општи родитељски састанци, предавања, 

трибине  за родитеље/ 

• подршка и помоћ родитељима у осмишљавању 

слободног времена деце 

• сарадња са родитељима у циљу обезбеђивања 

јединственог деловања наученике 

• учешће у раду Савета родитеља, презентовање 

анализе  успеха ученика и постигнућа школе 

• Подршка учешћу родитеља у разним пројектима   

који сереализују у школи, а баве се  проблемима 

деце,  и партиципација у свим сегментима рада 

током школске године 
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школе 

• пружање подршке родитељима у раду са децом 

са тешкоћама у учењу , проблемима у понашању 

и развоју 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

• сарадња са директором на истраживању 

постојеће васпитно-образовне праксе, и 

специфичних проблема и потреба школе, као и 

предлагање мера за унапређивање. 

• сарадња са директором у оквиру рада стручних 

тимова и комисија; редовна размена 

информација 

• сарадња са директором на заједничком 

планирању активности,изради одговарајућих 

докумената школе, анализа и извештаја о раду 

школе 

• сарадња са директором приликом формирања 

одељења првог разреда, решавања молби 

ученика и расподели  одељ.старешина 

• сарадња са педагошким асистентима приликом 

израде индивидуалног образовног плана 

• сарадња са директором по питању приговора и 

жалби ученика и њихових родитеља на оцену из 

предмета и владања 

• сарадња са директором приликом организовања 

посета часовима, као и анализе истих 

 

 

 

 

током школске године 

 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

• учествовање у раду одељењских већа, 

наставничког већа, педагошког колегијума 

(давање саопштења, израда анализа, 

извештавање о резултатима истраживања и 

предлагање мера за унапређивање рада) 

• решавање актуелних васпитно – образовних 

проблема кроз рад стручних органа 

• предлагање мера за унапређивање рада стручних 

органа школе 

• унапређивање образовно - васпитне праксе 

(предлагање рационализације образовно - 

током школске године 
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васпитног рада и примене ефикаснијих облика, 

метода и средстава, наставних и других видова 

рада са ученицима 

• рад у Стручном активу за развој школског 

програма 

• рад у стручним друштвима, органима и 

организацијама (Педагошко друштво Србије, 

секције, активи...) 

• учествовање у раду тимова, већа, комисија на 

нивоу школе, који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, пројекта 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

• сарадња са образовним, здравственим и социјалним 

институцијама и другим установама које доприносе 

остваривању циља и задатака образовно -васпитног 

рада (Министарство просвете, Школски диспанзер, 

Центар за социјални рад, основне и средње школе, 

домови ученика, Црвени крст, Тржиште рада, МУП, 

Регионални центар за таленте) 

• сарадња са стручним установама које организују 

семинаре 

• сарадња са Филозофским факултетом, 

професорима- менторима 

• сарадња са институцијама са којима гимназија 

реализује пројекте  

• сарадња са Канцеларијом за младе 

• успостављање сарадње са локалном заједницом и 

релизација заједничких пројеката,конкурса и акција 

• сарадња са Националном службом за запошљавање 

 

током школске године 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

• вођење документације о сопственом раду: планови 

на  дневном, месечном и годишњем нивоу; досијеа 

о раду са ученицима који захтевају посебан рад, 

евиденција о раду са родитељима, евиденција о 

раду са наставницима, документација о посећеним 

часовима, документација о извршеном 

истраживачком раду, обављеним прегледима, 

извештајима итд. 

 

током школске године 
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• учествовање у унапређивању школске 

документације, посебно оне која се односи на 

планирање и праћење реализације програма рада 

школе; документације о стручном усавршавању 

запослених у школи ''досијеи 

наставника'' 

• ажурирање и вођење документације која се као 

доказ користи у процесу самовредновања рада 

школе, као и документације о пројектима који се 

реализујуу школи  или су везани за школу 

• вођење евиденције и документације о пројектима 

који се реализују у школи или су везани за школу 

• припремање и планирање за све облике рада са 

ученицима, наставницима и родитељима 

• припремање и планирање предавања за ученике, 

наставнике и продитеље 

• припремање и планирање анализа, саопштења, 

приказа... 

• припремање материјала за поједина истраживања и 

израду инструмената 

• планирање посете часовима 

• припремање огледних предавања, иновативних 

часова, примера добре праксе 

• припремање праћења и проучавања потребне 

стручне литературе 

• организација  процеса самовредновања рада школе 

• учешће у изради плана  актива школског развојног 

планирања 

• припремање и договарање са осталим стручним 

сарадницима, тимовима и стручним институцијама 

о заједничким задацима и активностима у школи и 

ван ње 

• рад на сопственом стручном усавршавању 

• предлагање набавке стручне литературе и 

периодике; прављење прегледа актуелних стручних 

чланака; прављење приказа актуелних књига и 

радова 

• реализација програма педагошко-психолошког и 

дидактичко - методичког усавршавања 

• учествовање у менторском раду са приправницима 

• учествовање у организованим облицима размене 
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искустава и сарадња школских педагога и 

психолога (активи, секције, конгреси, Школска 

управа, Педагошко друштво Србије, Институт за 

педагошка истраживања...); праћење стручне 

литературе, учешће на конгресима, трибинама 

 

 

 

11.2. Програм рада психолога 

● Рад са ученицима 

- праћење процеса адаптације и подршка ученицима у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

- учешће у праћењу  напредовања ученика у развоју и учењу 

- идентификовање ученика којима је потребна подршка у процесу васпитања и 

образовања 

- саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме у понашању 

- идентификовање ученика са изузетним способностима и пружање подршке 

таквим ученицима за њихов даљи развој 

- подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем 

- организовање и реализовање предавања, трибина и других активности за 

ученике из области менталног здравља 

● Рад са родитељима, односно старатељима 

- прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење његовог развоја 

- саветодавни рад са родитељима односно старатељима ученика који имају 

тешкоће у развоју, учењу и понашању 

● Рад са директором и стручним сарадницима 

- сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању трибина, 

предавања и радионица за ученике 
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- сарадња са педагогом на припреми и реализацији разних облика стручног 

усавршавања за наставнике у оквиру установе 

● Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

- учествовање у избору и планирању реализације посебних и специјализованих 

програма 

- учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката 

који могу допринети унапређивању васпитања и образовања у школи 

- припремање годишњег програма рада и месечних планова рада психолога 

● Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

- учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце у 

развоју и учењу 

- учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе 

●  Рад са наставницима 

- саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за подстицање 

целовитог развоја ученика 

- сарадња са наставницима у вези са праћењем напредовања ученика 

- сарадња са наставницима у вези са посматрањем ученика који имају тешкоћа у 

прилагођавању 

● Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 

- сарадња са образовним, здравственим, социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева васпитно-образовног рада и добробити деце 

● Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- вођење евиденције о сопственом раду 

- вођење евиденције о извршеним анализама  

● Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и 

праксе 
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- припремање и реализација плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја 

 

 

11.3. Програм рада библиотекара 

 Циљ рада школског библиотекара, стручног сарадника је да својим стручним 

ангажовањем помаже остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада. 

Библиотекар треба да подстиче културу и навуку читања и развој информационе 

писмености, како код ученика, тако и код професора. Основни принципи у раду биће 

подржавање основних норми из домена рада библиотеке – стручно уређење и пружање 

квалитетних библиотечких услуга. 

 Активности и задаци школског библиотекара: 

• организација рада у библиотеци и читаоници 

• развијање навике читања и коришћења библиотечке грађе код ученика и код 

професора 

• сарадња са ученицима, професорима и родитељима 

• пружање помоћи ученицима при избору и налажењу одговарајуће 

литературе 

• обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености 

• вођење аутоматизованог библио. пословања (инвентарисање, сигнирање, 

каталогизација, класификација библио. грађе) 

• дигитално задуживање корисника 

• допуна смештајног простора (полице и ормари) 

• заштита и чување библио. грађе 

• планска набавка лектире за ученике и струче литературе за професоре 

• замена похабаних и оштећених књига 

• израда каталога 
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• упознавање са новим књигама и праћење издавачке делатности 

• сарадња са директором школе и професорима у вези са набавком и 

коришћењем библио. грађе 

• припремање и организовање културних активности школе 

• сарадња са другим школама 

• сарадња и учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије 

• посебна пажња посветиће се књижном фонду Спомен библиотеке, која је у 

надлежности БМС, али на жалост не води довољно рачуна о заштити ове 

грађе. 

Сви ови задаци у раду библиотеке ће се реализовати саветодавним 

разговором, консултацијама и сарадњом са ученицима, професорима, родитељима и 

директором школе, током школске године. 

 

11.4. Програм рада секретара школе 

Током школске године, секретар ће нарочиту пажњу посветити обављању следећих 

задатака: 

• усаглашавању нормативних аката ( Статута, Правилника о радним односима, 

Правилника о одговорности радника, Правилника о правима и обавезама 

радника) са Законом о радним односима Републике Србије и колективним 

уговорима; 

• сређивању архива из ранијих година 

• довођењу у ред Матичних књига, уписница, деловодника и евиденција ученика 

• техничкој доради решења и превођењу особља на примања која су сређена у 

новом Споразуму о стицању и расподели средстава за личне дохотке 

• благовременом спровођењу у дело одлука органа 

• извршавању свих радњи у вези осигурања зграде и основних средстава школе, 

као и обради документације за поправку и адаптацију зграде 

• успостављању евиденције о боловању и одсуству особља и њеном уредном 

вођењу 

• благовременој претплати на службене листове и часописе и набавци материјала 

за нормално пословање школе 
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• предузимању одговарајућих мера за нормално спровођење разних врста 

конкурса 

• техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката и текућим 

административно управним пословима 

• предузимању мера за осигурање ученика 

• благовременој обради за ликвидацију свих фактура добављача и испоручилаца 

• евидентирању потреба за обезбеђењем средстава за основну делатност школе и 

благовременом достављању захтева са документацијом заједници образовања 

или другим органима ради добијања финансијских средстава 

• предузимању мера за одржавања школских просторија и других објеката који 

обезбеђују нормално одвијање наставе 

• спровођењу акције општег систематског прегледа ученика, наставног  особља и 

других чланова радне заједнице 

• уредном вођењу свих књига и евиденција које се предвиђају постојећим 

прописима о финансијском пословању установе 

• утврђивању стања основних средстава 

• спровођењу конкретних задужења руковођења основним средствима школе и 

предузимању мера да се књиговодство доведе у стање које обезбеђује правилно 

пословање 

• благовременом извршавању обавеза према свим лицима која остварују своја 

материјална права 

• предузимању мера за доношење одговарајућих аката за коришћење средстава 

фондова 

• обављању детаљних прегледа школе и пословима хигијенско – техничке 

заштите особља и ученика 

• архивирању и коричењу главних књига завршног испита за протеклу школску 

годину 

• уредном вођењу кадровске евиденције радника 

• учешћу у изради нормативних аката 

• конкурсима за упражњена радна места 

• свим пословима око формирања кадровских досијеа, промена одјава 

• пословима око упућивања и преузимања радника који су технолошки вишкови. 
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12. ПРОГРАМ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

12.1 ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Врста 

активности  

Садржаји активности  Време 

реализације 

Начин 

рализације 

Реализатори 

сарадници 

Исходи 

Планирање 

рада школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организација 

припремне наставе и 

поправних и 

разредних испита 

(именовање 

чланова комисија) 

2. Календар за 

школску 2020/21. 

годину 

3. Подела задужења у 

оквиру 40-то часовне 

радне недеље 

4. Именовање 

чланова и 

руководилаца 

школских 

тимова/актива, 

стручних већа за 

школску 2020/21. 

годину по 

задужењима ван 40-

то часовне радне 

недеље, 

5. Израда посебног 

плана рада школе, 

услед пандемије 

изазване вирусом 

Covid 19, а на основу 

стручног упутства 

МПНТР 

Јун,  

август, 

септембар 

октобар, 

 

 

Током 

школске 

2020/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајање 

садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагошки 

колегијум 

руководиоци 

већа и тимова, 

стручна служба ( 

педагог и 

психолог), 

секретар, шеф 

рачуноводства 

руководиоци 

већа и тимова, 

руководиоци и 

координатори 

Савета родитеља 

и Стручних 

Актива, 

Школски Одбор 

 

 

 

 

 

 

 

Реализоване 

активности 

планирања 

рада школе 
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6. Обезбеђивање и 

спровођење мера 

заштите здравља 

ученика и запослених 

у школи према 

Упутству о мерама 

заштите здравља 

ученика и 

запослених, услед 

епидемије изазване 

вирусом 

7. Израда предлога 

Годишњег плана рада 

8. План рада 

директора  

9. План за 

унапређење наставе 

10. Организација 

инвестирања и 

опремања школе 

11. Учешће у изради 

распореда рада 

наставника 

12. Разматрање и 

усвајање Годишњег 

извештаја о раду 

школе за школску 

2019/20. реализатор 

13. Зaвршeтак изрaдe 

и усвajaњa Гoдишњeг 

плaнa рaдa шкoлe зa 

шкoлску2020/2021. 

гoдину (сарадња са 

педагогом и 

педагошким 

колегијумом), 

реализатор  

14. Завршетак Анекса 

Школског програма 
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Планирања 

рада школе 

за школску 2020/21. 

годину(сарадња са 

педагогом и 

секретаром) 

15. Усвајање 

извештаја директора 

школе за школску 

2019/20. годину,  

16. Имплементација 

задужења из ШРП-а 

17. Припрeмa сeдницe 

Нaстaвничкoг вeћa и 

пoмoћ у припрeмaњу 

сeдницe oстaлих 

стручних oргaнa ( 

ППС,ПK) 

18. Израда 40-часовне 

радне недеље 

19. Oбилaзaк нaстaвe, 

нeпoсрeдaн рaд нa 

чaсу 

20. Разматрање 

Стручног упутства о 

формирању одељења 

и начину 

финансирања у 

основним и средњим 

школама за школску 

2020/2021. годину  

21. Израда ЦЕНУС-а 

и финансијског плана 

школе за школску 

2020/2021. годину (уз 

помоћ шефа 

рачуноводства и 

секретара школе). 

22. Имплементација 

стандарда постигнућа 

у школске програме-

помоћ наставницима 

 

 

 

 

 

 

 

Током 

школске 

2020/2021.  

 

 

 

 

 

 

Састанци, 

анализа,  

извештавање, 

предлагање мера  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тим за 

спровођење 

завршног испита,  

ПП служба, 

Правна служба 

Одељенске 

старешине, Савет 

родитеља, 

правна служба, 

ПП служба 
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у сарадњи са 

педагогом 

23. Учешће у 

реализацији тендера 

за излете, екскурзије 

и наставу у природи 

24. Израда 

оперативних планова 

рада директора 

25. Организација и 

реализација завршног 

испита 

26. Благовремено 

информисање 

запослених о свим 

питањима и новинама 

из законске 

регулативе, 

релевантним за рад 

школе 

27. Стварање услова 

за рад 

администртративно-

техничког особља и 

праћење квалитета 

њиховог рада 

28. Стварање услова 

за рад помоћно- 

техничког особља и 

праћење квалитета 

њиховог рада 

29. Стварање услова 

за стручно педагошки 

надзор педагошких 

саветника 

30. Припремање 

релевантних података 

и услова за 

инспекцијске 

прегледе 
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31. Предлагање и 

праћење мера за 

унапређење рада 

школе 

32. Развој културе 

учења 

33. Унапређивање и 

осигуравање 

квалитета наставног и 

васпитног процеса 

34. Стварање здравих 

и безбедних услова за 

учење и развој 

ученика 

35. Обезбеђење 

инклузивног 

приступа у 

образовно-васпитном 

процесу 

36. Унапређивање 

школске евиденције и 

документације 

(појачан васпитни 

рад) 

Организационо 

– материјални 

услови 

1. Израда предлога 

организационе шеме: 

обављања свих 

послова у школи 

2. Организација и 

ажурирање 

нормативних аката 

3. Завршни рачун , 

израда финансијског 

плана(са шефом 

рачуноводства) 

4. План набавке 

опреме, наставних 

Септембар 

 

 

фебруар 

октобар, 

новембар, 

 

јануар, 

фебруар, 

Састанци, 

дискусија, 

анализа, набавке, 

извештавање 

Директор, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

административни 

радник,  

комисија за 

попис 

Реализоване 

активности 

организационо-

материјалних 

услова 
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средстава и 

инвестиционо 

одржавање школе 

5. Набавка потребних 

учила и литературе за 

наставнике 

6. Учешће у изради 

финансијског плана 

7. Праћење законских 

прописа и утрошака  

финансијских 

средстава 

8. Попис и 

ивентарисање,опреме, 

наставних средстава, 

учила  

током 

године 

Педагошко – 

инструкт. 

и саветодавни 

рад 

1. Посета часовима у 

циљу сагледавања 

праћења вредновања 

рада ученика у 

настави, 

2. Посета часова 

наставника са мањим 

радним искуством 

3. Снимање часова на 

којима се примењују 

елементи савремене 

образовне 

технологије  

4. Индивидулно 

инструктивни 

разговори са  

наставницима после 

посете часовима  

5. Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

Током 

године 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајањесадржаја 

Директор, 

пп служба, 

наставно 

собље, 

тим за стручно 

усавршавање, 

правна служба 

Реализоване 

активности 

педагошко-

инструктивног 

и саветодавног 

рада 
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6. Организација 

семинара 

Аналитички 

рад  

1. Анализа Годишњег 

плана образовно-

васпитног рада 

2. Извештаји о успеху 

ученика  

3. Годишњи извештај 

о реализацији 

програма рада  

4. Извештај 

Министарству 

просвете 

5. Анализа 

реализације 

самовредновања 

6. Анализа 

реализације развојног 

плана  

7. Анализа 

реализације завршног 

матурског испита 

Август, 

 

јануар, 

током 

године 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајањесадржаја 

Директор, 

Пп служба, 

Одељенске 

старешине, 

правна служба, 

тимови: 

засамовредно-

вање,развојни 

план, завршни 

испит 

Реализоване 

активности 

аналитичког 

рада 

Рад у стручним 

и управним 

органима 

школе 

1. Припрема седница 

стручних органа и  

Школског одбора 

2. Припрема седница 

наставничког већа  

3. Припрема одлука и 

закључака на 

стручним  

и управним органима 

4. Праћење рада 

других органа 

Током 

године 

 

 

септембар- 

август, 

током 

године,  

 

септембар- 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајање 

садржаја 

Директор, 

пп служба,  

секретар, 

Директор, 

педагошки 

колегијум 

 

 

Тимови 

Реализоване 

активности у 

оквиру рада у 

струч.органима 

школе 
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5. Извршни послови у 

спровођењу одлука  

и закључака стручних 

и друштвених органа 

6.Пoмoћ oкo 

oргaнизoвaњa 

културних и других 

aктивнoсти  

7. Учeшћe у рaду 

стручних oргaнa у 

пружaњу пoтрeбнe 

пoмoћи  

8. Сарадња са 

тимовима 

9. Сарадња са 

Школским одбором 

10. Сарадње са 

Саветом родитеља 

школе и учешће у 

његовом раду 

11. Сарадња и 

саветодавни рад са 

ученицима, 

одељењским 

заједницама, 

Ученичким 

парламентом 

август 

 

 

Рукoвoдиoци 

већа и aктивa 

 

Чланови ШО 

 

Председник СР 

и предс. ШО 

Рад на 

педагошкој 

документацији 

1. Праћење резултата 

рада, упитници, 

извештаји  

2. Валоризација 

програмских задатака  

3. Увид у планирање 

и припремање 

наставника за наставу  

Током 

године 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајањесадржаја 

Директор, 

пп служба 

Реализоване 

активности у 

оквиру рада на 

педагошкој 

документацији 
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4. Контрола 

наставника и вођење 

педагошке 

документације 

5. Развијање и 

промовисање 

вредности учења и 

целоживотног учења 

6. Праћење успеха и 

изостајања ученика и 

предлагање мера  

Стручно 

усавршавање и 

евидентирање 

рада 

1. Праћење стручне 

литературе  

2. Учешће на 

семинарима за 

директора 

Током 

године 

Састанци, 

дискусија,  

извештавање,  

Тим за стручно 

усавршавање 

Реализоване 

активности у 

оквиру 

стручног 

усавршавања 

Сарадња са 

институцијама 

и 

организацијама 

1. Сарадња са 

стручним 

институцијама и  

друштвеним 

организацијама  

2. Сарадња са 

установама и разним 

редакцијама 

3.Сарадња са 

МПНТР, Школском 

управом, Заводом за 

унапређење 

васпитања и 

образовања, Заводом 

за вредновање 

квалитета образовања 

и васпитања 

4. Рад у стручним 

органима Локалне 

заједнице 

Током 

године 

Састанци, 

дискусија, 

анализа,  

извештавање, 

разматрање, 

усвајање 

садржаја 

Представници 

институција, 

директори,  

Реализоване 

активности у 

оквиру 

сарадње са 

институцијама 

и 

организцијама 
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(Актив директора, 

Оштински савет 

родитеља..) 

 

  12.2.  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА                                                 

Садржај - програм IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Израда Годишњег и месечног 

плана послова школе и плана 

директора 

* * * * * * * * * * 

О Р Г А Н И З А Т О Р С К А   Ф У Н К Ц И Ј А 

1. Постављање организације 

рада инициране израде 

распореда свих видова наставе и 

рада служби 

* *    * *    

2. Разрада овлашћења свих 

руководних места у 

школи,одговорности , начин 

праћења и вредновање рада и сл. 

* *         

3. Постављање ефикасније 

организације рада директора   ( 

распоред  рада, седнице, 

консултације са стручним 

службама и сл.) 

* *     * *   

4. Учешће у разради и 

дефинисању информативног 

система у функцији ефикасније 

орг.рада школе 

  * *       

Р У К О В О Д Н А      Ф У Н К Ц И Ј А 

1. Упознавање са прописима  на 

којима се заснива руковођење и 

управљање 

          

2. Упознавање личности 

појединаца, њихових криза и 

тешкоћа у циљу индивидуа. 

руковођења 

* * * * * * * * * * 

3. Припрема седница стручних и 

управних органа школе 
* * * * * * * * * * 

4. Планирање радних састанака * * * * * * * * * * 
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унапред за месец, односно 

седмицу 

5. Планирање седмичних и 

дневних ситуационих случајних 

сусрета и разговора са 

радницима 

 * * * * * * * * * 

Е В А У Л А Т О Р С К А   Ф У Н К Ц И Ј А 

1. Учешће у изради програма 

вредновања рада школе и његове 

реализације 

* * *      * * 

2. Организација израде 

средстава за: 

припремање наставника за 

наставу 

сарадња са родитељима 

усавршавање наставника 

објективнијег вредновања 

ученика 

вредновање рада стр.служби 

школе 

средства за вредновање часова 

* * *      * * 

П Е Д А Г О Ш К О – И Н С Т Р У К Т И В Н А   Ф У Н К Ц И Ј А 

1. Указивање педагошко – 

инструктивне помоћи на етапи 

припремања 

* * * * * * * * * * 

2. Иницирање стручних служби 

и стручних тимова у изради 

пројеката и њихове реализације 

а према програму истраживачког 

рада 

* * * * * * * * * * 

 

 

12.3. Програм рада школског одбора 

Подручје рада IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Извештај о реализацији 

Годишњег програма рада за 

школску 2018/2019. 

*          

2. Усвајање Годишњег 

програма рада за шк. 

2019/2020. 

*          
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3. Сагласност за пријем нових 

проф.по расписаном конкурсу 
*          

4. Извештај о реализацији 

Годишњег програма рада за 

прво полугодиште 

    *      

5. Разматрање и усвајање 

годишњег обрачуна и 

периодичног  извештаја о 

пословању 

   *       

6. Разматрање извештаја о 

реализацији екскурзије 
  *        

7. Обављање других послова у 

складу са Законом, Статутом 
* * * * * * * * * * 

8. Усклађивање Статута са 

Законом о систему образовања 
 *         

9. Усклађивање осталих 

нормативних аката, у складу са 

Законом 

  *   *     

10. Разматрање и усвајање 

периодичних,полугодишњих и  

годишњих извештаја о раду 

школе 

  *   *  * *  

 

 

 

12.4. Програм рада Савета родитеља 

Савет родитеља Школе чине преставници свих одељења на нивоу школе.   

У току школске 2020/21. године, Савет родитеља школе ће реализовати следеће 

активности: 

Редни  број  

седнице 
Активности/теме 

Време  

реализације 

Носиоци  

активности 

        1. 

- Верификација мандата и избор 

председника и заменика за школску 

2019/20. 

- доношење Пословника о раду 

Савета родитеља, 

- разматрање извештаја о 

септембар 

председник 

директор 

 секретар 

педагог  

 родитељи 
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реализацији Годишњег плана рада 

за шк. 2019/20. 

- сагласност  на програм и 

организацију  екскурзија  2019/20. 

- припремање  и  усвајање  текста  

огласа  и  упутстава  за  формирање  

понуда  екскурзија 

- разматрање родитењских донација 

за текућу школску годину 

2. 

- отварање  понуда  и  избор  

најповољнијег  понуђача  за  

екскурзије 

- Одлука  о  висини  дневница  за  

професоре 

 

октобар  

председник, 

директор, 

секретар,педагог  

родитељи 

       3. 

- Предлог Школском одбору  у 

циљу наменског  коришћења  

средстава  ученичке задруге  и  

средстава  прикупљених  од  

донације родитеља 

октобар  

председник, 

директор 

секретар  

педагог  

 родитељи 

 

4. 

- Извештај о успеху  и владању 

ученика  на  крају  првог  

класификационог  периода, 

-Предлог  мера  за  унапређивање 

образовано-васпитног  рада, 

-Извештај  директора  о  актуелним  

дешавањима 

- Безбедност  ученика  у  школи 

     новембар  

председник, 

директор 

секретар 

 педагог  

 родитељи 

5. 

-Анализа  успеха  и  владања  на  

крају  првог  полугодишта, 

-Извештај  директора о  актуелним  

дешавањима  у  школи 

-Разматрање  извештаја о  

остваривању  Годишњег  плана  

рада  за  прво  полугодиште 

-Разматрање  извештаја  о  

остваривању  школског програма 

-Разматрање  извештаја о 

самовредновању  за  прво  

полугодиште 

 

 

 

 

     фебруар  

 

 

 

 

 

председник 

 директор  

секретар 

педагог  

 родитељи 

6. 
-Анализа  успеха  и  владања  на  

крају  трећег  класификационог  
       април  

председник 

 директор  
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периода 

-Извештај  директора  о  актуелним  

дешавањима  у  школи 

 

секретар 

педагог 

 родитељи 

7. 

-Анализа  успеха и владања ученика  

на  крају  школске  године 

-Извештај  о  раду Савета  родитеља 

 

јуни  

председник, 

директор 

секретар 

педагог  

 родитељи 

 

13. ИНДИВИДУАЛНИ  ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  

НАСТАВНИКА 

13.1. Ваннаставне активности 

Програм драмске секције 

Програмск

и задаци 

Табеларни преглед активности 
Носиоци  

задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Дан преводилаца *          

Небојша Пајић и 

наставници предмета 

Основи  превођења 

2. Припрема 

позоришних 

комада 

*          
Ј. Ратков Квочка 

Јована Реба 

3. Позоришне 

вежбе 
* * * * * * * * * * Ј. Ратков Квочка 

4. Позориште за 

децу 
  * *       

Ј. Ратков Квочка 

Миона Брканић 

6. Рецитаторска 

делатност 
 *  *  *  *   

Јелена Марјановић 

Стручно веће 

наставника 

књижевности 

7. Беседничка 

делатност 
  *  *  *  *  

 

Маја Рогач 

Станчевић 

Срђан Дамњановић 

8. Позоришне       * * * * Стручно веће 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

285 

 

смотре наставника 

књиживности 

9. Позоришна 

такмичења 
      * * * * Стручна већа 

10. Обележавање 

15. марта ( Дан 

Бранка 

Радичевића) 

          

Стручна већа 

књижевности, 

српског језика и 

друга 

 

13. Испраћај 

матураната 
       * * * 

Стручно веће 

наставника 

књижевности 

 

Програм рада драмске секције (енглески језик) 

 

Програмски 

задаци 

Табеларни преглед активности 
Носиоци 

задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1.Окупљање трупе 
* 

 
         Милан Ђуришић 

2. Аудиција за нове 

чланове 
*          Милан Ђуришић 

3. Пробе: драмске 

вежбе и ситуације 
*          Милан Ђуришић 

4. Рад на тексту  * *        Милан Ђуришић 

5. Пробе комада: 

истраживање 
  * *       Милан Ђуришић 

6. Припрема аудио 

и видео материјала 
    * *     Милан Ђуришић 

7. Припрема кулиса, 

костима и реквизита 
    * *     Милан Ђуришић 

8. Пробе комада на 

сцени 
    * * *    Милан Ђуришић 

9. Припрема  

кулиса, костима  и  

реквизита 

    * * *    Милан Ђуришић 

10. Пробе  са 

техничком  

пратњом 

       *   Милан Ђуришић 
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11. Извођење  

комада  и  

гостовања на 

фестивалима 

       * * * Милан Ђуришић 

 

            Програм рада секције  енглеског језика 

Програмски 

задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

* 

 
         Ристић Слободан 

2. Допунска  настава 

и припремна настава 
* * * * * * * * * * Стручно веће 

3. Припремна  

настава  за  упис 
     * * * * * 

Слободан Косановић 

Милан Ђуришић 

 

4. Припремна  

настава  за  матуру 
        * * 

Наставници који 

предају у 4.разреду 

5. Превођење: 

Стеријино  позорје 
        * * Милан Ђуришић 

6. Драмска  секција * * * * * * * * *  Милан Ђуришић 

7. 

Интердисциплинарна  

настава 

* * * * * * * * * * по  задужењу 

8. Регионални  

центар  за  таленте 
  * * * * * *   

Чланови стручног  

већа 

9. Енглеска 

књижевност 
     * * * *  

Слободан Косановић, 

Корнелија  Одри 

 

Програм рада литерарне  секције 

Програмск

и задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци  задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

* 

 
         Стручно веће 

2. Формирање  

литерарне  

склоности 

*          Стручно веће 
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3. Одређивање  

термина  и  

наставних  

садржаја 

*          Стручно веће 

4. Индивидуални  

рад са  

талентованим  

ученицима 

* * * * * * * * * * Стручно веће 

5. Учешће  на  

литерарним  

конкурсима 

* * * * * * * * * * Стручно веће 

6. Организација  и 

извођење 

радионице  

креативног  

писања 

    * *     

Мерима Аранитовић 

Љиљана Малетин 

Војводић 

Јована Реба 

 

7. Вредновање  

ученичких  радова 
* * * * * * * * * * Стручно веће 

8. Избор  текстова  

за  школски  лист 
* * * * * * * * * * Стручно веће 

9. Припрема  и 

издавање књиге 

талентованих  

матураната 

     * * * *  Стручно веће 

10. Фонд „ Иван 

Радоњић“ 
        * * 

 

Сандра Урбан 

Косовка Шарац 

 

11. Фонд „ Филип 

Француски“ 
        * * Сандра Урбан 

 

Програм рада хора 

Програмс

ки задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци  задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

 

* 
         Растко Павлов 

2. Аудиција за  

нове  чланове 
*          Растко Павлов 

3. Рад на  * * * *  * * * *  Растко Павлов 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

288 

 

поставци  гласа 

4. Рад по 

гласовима  на  

новим  

композицијама 

* * * * * * * *   Растко Павлов 

5. Рад  са  целим  

ансамблом 
* * * * * * * * *  Растко Павлов 

6. Наступ „ Дан 

школе“ 
  *        Растко Павлов 

7. Наступ Св. 

Сава – свечана 

академија 

    *      Растко Павлов 

8. Наступ Бранков  

дан 
      *    Растко Павлов 

9. Фестивал 

омладинских 

хорова  РС 

       *   Растко Павлов 

10. Фестивал 

хорова Војводине 
       *   

Растко Павлов 

Драгана Миленковић 

11. Концертне  

активности  у  

земљи  и  

иностранству 

       * * * Растко Павлов 

12. Свечаност 

испраћаја 

матураната 

         * Растко Павлов 

Програм рада секције за француски језик 

Програмс

ки задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци  задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

* 

 
         Стручно веће 

2. France 

(climat,relief…) 
 *         Стручно веће 

3. Paris –la 

capitale 
  *        

Стручновеће 

 

4. Gastronomie    *       Стручновеће 

5. Centre francais 

(visite organisee) 
    *      Стручновеће 

6. Nouveau DELF      *     Стручно веће 
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7. Film francais       *    Стручно веће 

8. Musique 

francaise 
       *   Стручно веће 

9. Jeunes en 

France 
        *  Стручно веће 

10. Les Francais 

en vacances 
         * Стручно веће 

 

Програм ликовне секције 

Програм

ски задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци  задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. 

Организациона 

проблематика 

 

* 
         Стручно веће 

2. Припрема 

радова за 

изложбу 

поводом Дана 

школе 

 *         Стручно веће 

3. Организовање 

ученика за рад у 

ликовној 

секцији  

  * * *      Стручно веће 

4. Посебне 

тематске 

радионице 

          Стручно веће 

5. Посебно 

задате теме 

поводом Светог 

Саве и одабир 

радова за 

изложбу 

поводом дана 

Св. Саве 

   * *      Стручно веће 

6. Припрема и 

радова и 

организација 

изложбе за 

Бранков дан  

     * *    Стручно веће 
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8. Посета 

посебним 

тематским 

изложбама  

 *   *    *  Стручно веће 

9. Завршна 

изложба 

матураната 

чланова ликовне  

секције 

        *  Стручно веће 

 

Програм рада редакције Бранка 

Програмс

ки задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1. Организациона 

проблематика 

 

* 
         

Срђан Дамњановић 

редакција 

2. Одржавање 

састанака 

редакције   

* * *  * * * * *  
Срђан Дамњановић 

редакција 

3. Новине излазе 

три пута годишње 
  *    *   * 

Срђан Дамњановић 

редакција 

4. Образовни рад 

са члановима 

редакције 

* * * * * * * * *  
Срђан Дамњановић 

редакција 

6. Презентације и 

радионице 
*       *   

Срђан Дамњановић 

редакција 

7. 

Оспособљавање 

просторија 

редакције 

* *         редакција 

 

Програм рада астрономске секције 

Програм

ски задаци 

Табеларни преглед активности Носиоци задужења 

IX X XI XII I II III IV V VI  

1.Организациона 

проблематика 

 

 
         

                                       

Љиљана Радисављевић 

2. Предмет и 

задаци 
*          

           Љиљана 

Радисављевић 
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астрономије 

3. Сунчев 

планетарни 

систем пла. 

Земљ. типа 

 *         
                                       

Љиљана  Радисављевић 

4. Планете 

Јупитеровог 

типа 

  *        
           Љиљана  

Радисављевић 

5. Остала 

небеска тела 
   *       

           Љиљана  

Радисављевић 

6. Посете 

планетаријуму у 

Београду и 

Будимпешти 

    *      
           Љиљана  

Радисављевић 

7. Месец      *     
           Љиљана  

Радисављевић 

8. Анализа 

звездане карте 
      *    

          Љиљана  

Радисављевић 

9. Млечни пут и 

ост. галаксије 
       *   

          Љиљана 

Радисављевић 

10. Неутронске 

звезде, пулсари 
        *  

         Љиљана 

Радисављевић 

 

14. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

Ред. 

број 

Презиме и име разредног 

старешине 
Одељење 

1. Ирена Станишић I1 

2. Марија Јовановић Бељански I2 

3. Емилија Попов Прерадовић I3 

4.                 Дејан Стакић I4 

5.             Јелена Крспогачин I5 

6.                 Дејан Орлић I6 

7.              Никола Крчмар I7 

8.                Бранко Стојков II1 

9. Јелена Камберовић II2 

10. Слободан Ристић II3 

11. Јелена Рудовић II4 
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12. Корнелија Одри II5 

13. Бранкица Ивков II6 

14. Татјана Пуповац III1 

15. Јована Реба III2 

16. Љубица Чуданов III3 

17. Милица Гагић III4 

18. Наташа Самарџић III5 

19. Драгана Кошарчић III6 

20.   Татјана Живковић IV1 

21.   Светлана Јосимов IV2 

22.              Гордана Ивановић IV3 

23.              Валерија Удовичић IV4 

24.               Славица Шокица IV5 

25.                   Маја Стокин IV6 

 

 

 

 

 

 

14.1. План рада одељенског старешине првог разреда 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Упознавање (општи подаци о ученицима, породици, изборни предмети) 

2. Школски календар рада, распоред часова, Наставни план и програм 

3. Организациона питања (обавештења о кредиту и стипендијама) 

4. Прилагођавање на нову школску средину (разговор о планирању времена, 

режиму дана, учењу у малим групама...) 

 

ОКТОБАР 

5. Разговор о култури понашања (међу вршњацима и према одраслима) 

6. Карактеристични проблеми у одељењу 

7. Разговор о организацији времена (учење, технике учења, слободно време) 

8. Мере превенције сузбијања епидемије 



Годишњи план рада Карловачке гимназије 2020/21. 

293 

 

НОВЕМБАР 

9. Први класификациони период (анализа успеха) 

10. О проблемима петнаестогодишњака (разговор) 

11. Разговор о пријатељству —  лично виђење ( „клима у одељењу” ) 

12. Предавање стручњака о болестима зависности 

 

ДЕЦЕМБАР 

13. Верске секте и млади (предавање стручњака) 

14. Актуелност о којој се говори 

15. Разговор —  Колико помажемо једни другима 

 

ЈАНУАР 

16. Анализа успеха у првом полугодишту 

17. Разговор — Млади и дрога 

18. Заштита здравља 

ФЕБРУАР 

19. Разговор о адаптацији, проблемима у одељењу 

20. Разговор о толеранцији 

21. Избор одељења — Књига која је на мене оставила снажан утисак 

22. Разговор —  колико смо укључени у секције и пројекте у школи 

 

МАРТ 

23. Тема за размишљање —  вршњачко насиље 

24. Посета позоришту и разговор о представи 

25. Разговор — насиље у породици и друштву (интернет насиље) 

26. Трећи класификациони период- анализа успеха 

 

АПРИЛ 

27. Едукација о заразним болестима 

28. Алкохолизам и млади (предавање стручњака) 

29. Проблеми који муче петнаестогодишњака 
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МАЈ 

30. Разговор — безбедна заједница, безбедно дете 

31. Разговор — о породици (колико ме породица разуме) 

32. Разговор о изостанцима са наставе 

33. Колико се међусобно помажемо у одељењу, сарадња и уважавање 

 

ЈУНИ 

34. Размишљања — шта смо очекивали, а шта смо добили од ове школе? 

35. Разговор — какав је наш разред 

36. Сумирање резултата на крају првог разреда 

37. Аналитички осврт на постигнуте резултате 

 

 

 

14.2. План рада одељенског старешине другог разреда 

 

СЕПТЕМБАР 

8. Подаци о ученицима, педагошка документација, распоред часова 

9. Упознавање ученика са новим Наставним планом и програмом 

10. Предлог тема за ЧОС 

11. Разговор о уоченим проблемима 

 

ОКТОБАР 

12. Како планирамо време, организација учења 

13. Разговор- колико се дружимо и помажемо једни другима 

14. Мере превенције за сузбијање ширења епидемије 

15. Први класификациони период, анализа резултата 

 

НОВЕМБАР 

16. Посета позоришту, разговор о представи 

17. Актуелност о којој се говори 

18. О проблемима адолесцената, разговор 

19. Радионица —  наркоманија и млади 
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ДЕЦЕМБАР 

20. Разговор о култури понашања и међусобног уважавања 

21. Књига која је на мене оставила снажан утисак 

22. Разговор о учешћу у секцијама и ваннаставним активностима 

 

ЈАНУАР 

23. Предавање — родна равноправност полова 

24. О учешћу у пројектима школе (Центар за таленте и сл.) 

25. Анализа успеха на крају првог полугодишта. 

 

 

 

ФЕБРУАР 

26. О односу професора и ученика, критерујум оцењивања 

27. Разговор — изостајање са наставе 

28. Актуелност о којој се говори 

29. Предавање о болестима зависности 

 

МАРТ 

30. Разговор — “клима” у одељењу 

31. Посета позоришту, разговор о представи 

32. Разговор —  алкохолизам и млади 

33. Анализа постигнутих резултата на крају класификационог 

периода 

 

АПРИЛ 

34. Карактеристични проблеми у одељењу, разговор 

35. О учешћу на такмичењима 

36. Разговор о толеранцији, колико уважавамо туђе мишљење 
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МАЈ 

37. Актуелност о којој се говори 

38. Разговор — односи међу половима, о равноправности 

39. Разговор —  утицај медија на формирање ставова 

40. Како подносим неуспех, лично виђење 

 

ЈУНИ 

41. Осврт на учење током другог разреда 

42. О мотиву постигнућа, планови, жеље.. 

43. Сумирање резултата на крају школске године 

44. Анализа успеха, појединачно и за одељење. 

 

 

 

 

14.3.  План рада одељенског старешине трећег разреда 

 

СЕПТЕМБАР 

8. Подаци о ученицима, педагошка документација, распоред часова 

9. Упознавање ученика са новим Наставним планом и програмом 

10. Школски календар, критеријум правдања изостанака 

11. Конституисање одељењске заједнице, избор учесника за Ученички 

парламент 

 

 

ОКТОБАР 

12. Разговор —  болести зависности, лични став 

13. Тема за размишљање —  Постигнуће, циљеви којима тежим 

14. Мере превенције ширења и сузбијања епидемије 

15. Први класификациони период — сумирање резултата 
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НОВЕМБАР 

 

16. Болести нашег времена —  СИДА, разговор са стручњаком 

17. Предавање — Верске секте и млади 

18. О култури понашања и међусобног уважавања 

19. Актуелност о којој се говори 

 

ДЕЦЕМБАР 

20. Наркоманија и млади, вршњачке радионице, учећше ЈАЗАС-а 

21. Разговор — колико нас родитељи разумеју 

22. Приказ књиге која је оставила снажан утисак 

 

 ЈАНУАР 

 

23. Анализа резултата на крају првог полугодишта 

24. Разговор —  млади и делинквенција 

25. Разговор — како организујемо слободно време 

 

ФЕБРУАР 

 

26. Тема из области здравственог васпитања- о контрацепцији 

27. Литература коју читамо 

28. Разговор —  колико се дружимо 

29. Актуелност о којој се говори 

 

МАРТ 

 

30. Разговор —  насиље међу младима 

31. Разговор о учешћу на такмичењима 

32. Мере превенцје сузбијања епидемије 

33. Трећи класификациони период, анализа резултата 
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АПРИЛ 

 

34. Теме о којима размишљамо — дилеме које нас муче 

35. О хуманости, лични став 

36. Тема —  родна равноправност полова 

 

 

 

МАЈ 

 

37. Разговор —  насиље у породици, вршњачко насиље 

38. Актуелност о којој се говори 

39. Организација једног заједничког дружења 

40. О учешћу одељењау обележавањуЕколошког дана 

 

 

ЈУНИ 

 

41. Утицај медија на формирање ставова 

42. Шта смо очекивали, а шта добили од трећег разреда, лично виђење 

43. Сумирање резултата на крају школске године 

44. Анализа постигнутог успеха 

 

 

14.4. План рада одељенског старешине четвртог разреда 

 

СЕПТЕМБАР 
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1. Организациона питања, подаци о ученицима, распоред часова 

2. Упознавање са Наставним планом и програмом 

3. Школски календар 

4. Педагошка документација, информативно о матурском испиту 

 

 

ОКТОБАР 

5. Презентација ТИМ-а, агенције за професионалну оријентацију 

6. Интонирање химне Републике Србије“ Боже правде“; Место улога и 

задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике 

Србије; Војна обавеза у Републици Србији; радна и материјална обавеза 

у Републици Србији 

7. О матурском испиту, Правилник о полагању, израда матурског рада... 

8. Први класификациони период, аналуза резултата 

 

НОВЕМБАР 

 

9. Разговор о организацији Дана матураната 

10. Тема за размишљање — о вредностима, лично виђење 

11. Како постати официр Војске Србије; како постати професионални 

војник; Физичка спремност — предуслов за војни позив 

12. Разговор о упису на факултет- интересовања, услови, презентације 

факултета у циљу доброг информисања матураната 

 

ДЕЦЕМБАР   

 

13. Тема — насиље у породици (примена новог Закона од јуна 2017.) 

14. Разговор о вршњачком насиљу код младих 

15. Детаљније о матурском раду, консултацијама са ментором... 

 

ЈАНУАР 

 

16. Књига која је оставила снажан утисак 

17. Разговор са педагогом о изради матурског рада, коришћењу књига и 

остале литературе 

18. Анализа резултата на крају првог полугодишта 
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ФЕБРУАР 

 

19. Мере превенције сузбијања епидемије 

20. Наркоманија и млади, вршњачке радионице 

21. Детаљније о упису на факултет- презентације факултета у организацији 

педагога 

22. Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни 

отрови, биолошка и запаљива средства; цивилна заштита 

 

 

МАРТ 

 

23. Разговор о учешћу на такмичењима 

24. О хуманости, лично виђење 

25. Трећи класификациони период, о резултатима успеха 

26. Разговор —  међусобна сарадња, колико се уважавамо и поштујемо 

 

АПРИЛ 

 

27. О дилемама — упис на факултет, припремање пријемног испита, 

тестирање у Национлалној служби за запошљавање 

28. Конкретно о матурском раду —  упутство за писање рада 

29. Тема —  агресивност код младих, лично виђење 

30. Тактичко- технички зборови 

 

МАЈ 

 

31. Детаљније о матурском испиту — рокови, распоред полагања испита 

32. Разговор — Шта смо очекивали а шта смо добили од ове школе 

33. Сумирање резултата на крају школске године, анализа постигнутих 

резултата 
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15. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

У току године Парламент ће се бавити повећањем ученичког стандарда, 

успостављањем сарадње са другим ученичким парламентима, а посебно са 

Канцеларијом за младе у Сремским Карловцима, под покровитељством Министарства 

омладине и спорта Републике Србије. 

15.1. Програм рада Ученичког парламента 

 

У школској 2020/2021. години парламент би требало да разговара о следећим темама: 

 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализовања 

Носиоци 

реализације 

Септембар 2020. 
Упознавање ученика 

с радом парламента 
Седница Ученици 

Октобар 2020. 

Израда програма 

рада и бирање 

ментора за школске 

секције 

Седница Ученици 

Октобар 2020. 

Припреме за Дан 

матураната,  

журка за Ноћ 

вештица 

Седница Ученици 

Новембар 2020. Филмско вече Седница Ученици 

Децембар 2020. 

Предавање у 

сарадњи са ЈАЗАС-

ом, или неком 

другом 

организацијом у 

сврху едукације ђака 

Седница 

Ученици уз 

педагога и чланове 

ЈАЗАС 

организације 

Децембар 2021. Караоке 

вече/Новогодишња 
Седница Ученици 
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журка 

Јануар 2021. 

Прикупљање идеја 

за наредно 

полугодиште 

Седница Ученици 

Фебруар 2021. 

Хуманитарна акција 

спроведена 

организовањем 

концерта, игара, 

филмске вечери 

Седница 
Ученици уз 

педагога 

Март 2021. 

Предавање за 

ученике на актуелну 

тему (едукативни 

садржај) 

Седница 

Ученици уз 

педагога и 

едукатора 

Март 2021. Филмско вече Седница Ученици 

Април 2021. Квиз вече Седница Ученици 

Мај 2021. Журка за матуранте Седница Ученици 

Јун 2021. 
Размена књига за 

следећу годину 
Седница Ученици 

 

 

 

 

 

 

16. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ  РАДА 

16.1. Програм унапређивања образовно-васпитног рада 

Активности Начин  Време  Носиоци 
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реализације реализације 

Усаглашавање  

критеријума  

оцењивања  ученика, 

посебно  у  првом  

разреду 

Седница  разредног  

већа 

септембар 

Анализа ученичких  

постигнућа  на  

тромесечју, 

полугодишту  и  на  

крају  школске  

године 

Наставници, 

Одељењске  

старешине, педагог 

психолог 

  директор 

Учешће  школе  у  

пројектима  под 

заједничким називом 

еTwinning 

Радионице, 

презентације 

тематске  изложбе, 

пројекти  и  

размена 

Током  школске  

године 

 

 

Бранка 

Ранисављевић 

Наставници 

учесника пројекта 

Организовање 

угледних часова 
Јавни час у школи 

Током школске 

године 

предметни 

наставници 

 

Унапређивање наставе 

 До сада је урађено: 

• Стручно усавршавање за увођење интердисциплинарне настава, 

према Новом плану и програму за обдарене ученике 

• континуирана физичка активност 

• интегративна настава 

• функционално учење (кроз пројекте, промоције, дебате) 

• парламентаризам 

• угледни часови 

• допунска настава 

• додатна настава 

• припремна настава за ученике осмих разреда основне школе 

• секције 

• факултативна настава 

• семинари и обука наставника 

• обнављање библиотечког фонда 
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• набавка уџбеника и наставних средстава 

• обука наставника за рад са интерактивним таблама и рачунарима 

• унапређивање процеса оцењивања  

• реализовање наставе применом нових метода рада и подстицањем 

ученика на критичко мишљење 

 

Мере и активности у наредном периоду: 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
КРИТЕРИЈУМИ УСПЕШНОСТИ 

Настава 

норвешког и 

јапанског језика 

током 

школске 

године 

директор 

стручне службе 

предметни 

наставници 

број реализованих наставних садржаја, 

израђених електронских садржаја, број 

реализованих планова 

Интегрисање 

ученика 

специјализовано

г одељења за 

ученике са 

посебним 

способностима 

за историју и 

географију 

током 

школске 

године 

директор 

стручне службе 

предметни 

наставници 

број реализованих наставних садржаја, 

израђених електронских садржаја, број 

реализованих планова, сарадња са 

културним и образовним институцијама 

са којима је потписан о сарадњи 

Интердисципли-

нарна настава 

током 

школске 

године 

Наставничко веће 
 реализоване радионице 

 различити пројекати 

Љубитељи опере 

током 

школске 

године 

Растко Павлов 

број посећених оперских представа, 

реализована предавања о опери, 

композиторима, делима.... 

Радионице 

“Основне форме 

у новинарству“ 

током 

школске 

године 

Љиљана малетин 

Војводић 

Мерима 

Аранитовић 

Срђан 

Дамњановић 

број одржаних радионицаи обука из 

области штампаног и онлајн новинарства, 

основне форме у новинарству, лектура 

коректура, 

ауторска права 

Кинеске древне 

вештине уз 

гостујуће 

предаваче 

током 

школске 

године 

Стручно веће 

наставника 

физичког 

васпитања, 

број одржаних термина и мерљиви 

резултати рада сазаинтересованим 

ученицима и наставницима 
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наставника 

кинеског језика 

Школски базар 

током 

школске 

године 

Разредне 

старешине и 

остали професори 

прикупљена хуманитарна помоћ и 

средства за рад ђачког парламента 

Учење на 

даљину 

током 

школске 

године 

 

број професора који су се укључили у рад 

количина онлајн материјала 

припремљених за рад, резултати ученика 

Популаризација 

вредних дела 

савремене 

књижевности 

током 

школске 

године 

Љиљана Малетин 

Војводић 

Стручна већа 

српског језика и 

књижевности 

посећеност онлајн презентације, блогови, 

радионице 

блог 

Препознавања 

током 

школске 

године 

Маја Стокин 

остварена онлајн комуникација са 

ученицима, дискусија на одређене 

литерарне теме, примена алата 

електронског учења 

 

Омладински 

књижевни клуб 

током 

школске 

године 

Јована Реба број учесника 

Дебатни клуб 

током 

школске 

године 

Маја Рогач 

Станчевић, 

 Срђан 

Дамњановић 

извештаји о дебатама 

Увод у 

парламентарни 

живот 

током 

школске 

године 

Гордана 

Ивановић, Срђан 

Дамњановић, 

Биљана Летић 

број трибина и радионица, симулација 

изборног система и парламентаризма; 

побољшање квалитета парламентарног 

живота 

Сарадња са 

Америчким 

кутком у Новом 

Саду 

током 

школске 

године 

Стручно веће за 

енглески језик 

број организованих предавања у Кутку и 

у Гимназији 

Стручно 

усавршавање 

професора у 

складу са 

индивидуалним 

сагледавањем 

компетенција и 

приоритетних 

области 

у континуиту 

Управа школе 

Тим за стручно 

усавршавање 

број одржаних семинара 
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16.2. Програм подршке ученицима 

Активности Време Начин 

Подстицање и развијање 

социјалних вештина код 

ученика за конструктивно 

решавање проблема, 

толерантно понашање , 

ненасилну комуникацију, 

развијање заједништва 

 

током школске године 

разговори, предавања, 

дебате, трибине 

 

Подршка личном и 

социјалном развоју ученика 

и адаптацији ученика 1. 

разреда 

 

 

током школске године 

разговори са 

одељ.старешином, 

педагогом и школским 

психологом 

 

Пружање помоћи и подршке 

ученицима при избору 

даљег образовања 

 

током школске године 

презентације факултета, 

обезбеђивање конкурсних 

материјала за упис ... 

Унапређивање рада 

ученичког парламента, 

помоћ у реализацији 

планираних задатака 

 

током школске године 

консултације, 

присуствовање на 

седницама парламента, 

саветодавни рад педагога 

Обавештавање ученика о 

свим видовима размене 

ученика 

током школске године 

информисање ученика о 

конкурсима(A – SMYLE), 

Програми размене и сл. 

Подстицати ученике за 

учешће на такмичењима 

 

током школске године 

саветодавни рад наставника, 

одељ.старешина и педагога 

школе 

Подстицање талентованих 

ученика за рад у Центру за 

таленте 

током школске године 

консултације ментора, 

психолога и педагога, 

разговори са ученицима 

Помоћ ученицима при 

конкурисању за семинаре у 

Петници 

октобар, новембар 2020. 

саветодавни рад ментора и 

педагога  и психолога  са 

ученицима 

Подршка учешћу ученика у 

пројектима које школа 

реализује у сарадњи  са 

локалном самоуправом 

 

током школске године 

разговор одељ.старешине, 

предметног наставника и 

педагога 
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Представљање школе на 

Сајмовима образовања 
током другог полугодишта  

програми у којима учествују 

ученици 

Подршка учешћу ученика 

приликом презентације КГ 
током другог полугодишта  

посета школама у 

Војводини, учествовање на 

Сајмовима образовања 

Израда педагошког профила 

ученика у циљу бољег 

напредовања (даровити 

ученици); пружање подршке 

ученицима са потешкоћама 

у раду 

током школске године 

разговор одељенског 

старешине и педагога и 

психолога  са 

ученицима,родитељима и 

предметним професорима 

 

 

16.3. Програм превенције наркоманије, алкохолизма и малолетничке 

деликвенције 

 

Време  реализације Активности/теме Начин реализације 
Носиоци 

реализације 

Децембар 2020. предавање: AIDS гостовање  ЈАЗАС 
Педагошки  

колегијум, педагог 

током школске 

године 

сарадња  са  

Саветовалиштем  за  

младе, 

Волонтерским 

центром Војводине 

и Црвеним крстом 

Новог Сада 

предавање  о  

алкохолизму 
гостовање  лекара 

током школске 

године 

предавање 

стручњака 

Волонтерског 

центра 

предавање:болести 

зависности 

волонтери 

Волонтерског центра 

Војводине 

током школске 

године  

Обрада тема о 

наркоманији 
ЧОС 

Одељењске  

старешине ученици, 

педагог 

стручњаци Црвеног 

крста Новог Сада 

током школске  

године 

Индивидиуални  рад 

са ученицима 
разговор 

педагог 

психолог 
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током школске 

године 

предавање о  

малолетничкој  

деликвенцији 

трибина уз  учешће 

стручних  профила  

из МУП – а Нови 

Сад 

педагог 

психолог 

 директор 

 предавачи из МУП 

 

 

 

16.4. Програм васпитног рада за школску 2020/2021. годину 

 

Програм васпитног рада ће бити реализован на следећи начин:  

• У оквиру програма одељењског старешине педагог и психолог су за 

све разреде сачиниле планове реализације тема (за ЧОС) који стављају 

акценат на васпитне задатке ( прилог : План рада одељењског старешине 

за I, II, III и IV разред). 

• У складу са Стручним упутством за планирање превенције употребе 

дрога код ученика, које је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја донело 3. септембра 2018.године, у текућој школској години 

школа ће омогућити креирање безбедног окружења за децу на 

територији школе, као и у њеној непосредној околини, у сарадњи са 

другим надлежним органима(МУП, Полицијска управа, општина). 

1. Активности са ученицима – реализују се у оквиру наставних и 

ваннастваних активности.  

* међупредметна компетенција: одговорност за сопствено здравље- 

ова компетенција развијаће се кроз све предмете(наставници треба да 

планирају на који начин ће развијати компетенцију, доводећи је у везу са 

исходима свог предмета). 

Акценат на садржајима у вези са превенцијом употребе дрога стављен је 

на предмете: физичко и здравствено васпитање, биологија, грађанско 

васпитање, хемија, српски и страни језик, историја, географија и ликовна 

култура. 

* одељењски старешина ће на часовима одељењског старешине 

реализовати теме: превенција употребе дрога, алкохолизам и млади и сл. 
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* ваннаставне активности и секције- циљ је да се ученицима омогући 

да проводе квалитетно време, уз развијање личних потенцијала и јачање 

самопоуздања. Важан моменат је да се секције не морају везивати за 

редован премет, већ могу бити организоване у складу са афинитетима 

наставника и потребама ученика.  

* акценат у васпитном плану је на активностима које повећавају 

резилијентност (отпорност на потешкоће, проблеме са којима се 

суочава) ученика. Такође, школа ће инсиститари на вештинама које ће 

ученику омогућити одупирање социјалном притиску, и развијање 

самопоуздања и критичког мишљења.  

Школа ће током године организовати радионице: Вештине за 

адолесценцију, Школа без насиља, Умеће одрастања  

2. Активности наставника: 

Школа ће током школске године организовати стручно усавршавање 

наставника у циљу развијања компетенција за превентивни рад са 

ученицима и са родитељима. Планирани су семинари: «Ефикасно 

дисциплиновање — између жеља и могућности» у организацији 

Удружења за унапређењебаспитања и образовања Креативни центар из 

Београда и семинар « Наставник као кључни фактор успешне наставе» , 

који организујеУдружење за подстицање дечијег развоја Велики мали 

свет из Беграда.  

* На седници Наставничког већа биће разматране процедуре о 

реаговању у ситуацијама сумње или сазнања о употреби дрога. 

*Школа ће у оквиру сарадње са здравственим установама (Институт за 

јавно здравље, Домови здравља, Саветовалиште за младе) организовати 

пригодна предавања (Болести засвисности, алкохолизам, употреба 

психоактивних супстанци и сл.) 

3. Активности са родитељима 

*реализација  тематских предавања и трибина за Савет родитеља  

* тематски родитељски састанци са темама: 
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Улога родитеља у формирању самопоуздања деце 

Улога породице у формирању здравих животних стилова 

Комуникација родитеља и деце 

Утицај васпитних стилова у формирању личности детета 

* током године планирана је сарадња са родитељима који су стручњаци 

за одређене области (лекари, психолози, стручни профили МУП-а Нови 

Сад) 

 

• У току школске године педагог ће пратити рад Ученичког парламента и 

разговарати са ученицима у циљу превазилажења проблема. 

• Планирано је да педагог у току школске 2020/21. године организује за 

ученике едукацију (превазилажење конфликата, ненасилна 

комуникација, асертивно понашање ученика, вршњачке радионице о 

толеранцији, о наркоманији и сл). Едукацијом ће бити обухваћени 

ученици I, II, III и IV разреда.   

• Приоритетни васпитни задаци су: ненасилна комуникација, развијање 

толеранције, смањивање насиља и агресивног понашања, 

превенција употребе дрога и психоактивних супстанци, развијање 

уважавања, сарадње и међусобног поштовања. 

• У реализацији приоритетних васпитних задатака активно ће 

учествовати сви предметни наставници, одељењске старешине, педагог, 

психолог и директор. 

• Одељењска већа и Наставничко веће ће током школске године 

сагледавати и анализирати реализацију планираних васпитних задатака.                                                          

 

16.5. Програм  безбедности  и здравствене заштите ученика 

 

Програм  се остварује  кроз  следеће  активности: 

• сарадња  са  Домом  здравља  у  Сремским  Карловцима и Службом за хитну 

медицинску помоћ 
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• сарадња  са  Саветовалиштем  за  младе у Новом Саду – тематска предавања и 

радионице 

• сарадња  са  Институтом  за  јавно  здравље  Војводине/предавања  на  тему  

опште  здравствене  заштите 

• предавања за ученике: превенција  рака  грлића  материце (Црвени крст 

Војводине), превенција полно преносивих болести, заштита репродуктивног 

здравља и сл. 

• сарадња  са  Полицијском  станицом  у  Сремским Карловцима (предавања о 

безбедности, превенцији пожара) 

• радионице са акредитованим удружењима која се баве превенцијом, заштитом и 

саветодавним радом са ученицима (ЦентарVita, Аутономни женски центар из 

Београда, Центар за примењену педагогију, Удружење„Раскршће“ из Новог 

Сада) 

 

 

                            16.6. Програм допунске,  додатне и припремне наставе 

 

Допунска настава 

Потреба за допунском наставом утврђује се током редовне наставе, чим 

поједини ученици испоље тешкоће у раду. Један број часова допунске наставе биће 

организован  са намером да се ученицима омогући поправљање оцена из претходних 

класификационих периода. 

Избор ученика и критеријум за организовање допунске наставе утврђује 

одељенско веће, на предлог предметног наставника и разредног старешине. 

Наставничко веће утврђује време организовања допунске наставе. 

Допунска настава ће се одвијати у међусмени, или у другим терминима који 

су усклађени са обавезама ученика и професора. 

За реализацију допунске наставе одговорни су предметни наставници и 

разредне старешине. Предметни професори обавезни су да, на основу утврђених 

недостатака у знању код ученика, сачине оперативни план рада за допунску  наставу. 
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Додатна настава 

Додатни настава се организује за ученике који се истичу у настави из 

појединих предмета испољавају посебно интересовање, а изнад су просечних 

способности. 

Настава ће се изводити током школске године, при чему ће наставници 

интересовање ученика усмерити у правцу непрекидног активирања и оспособљавања 

за самостални стваралачки рад и непосредно и шире коришћење стручне и приручне 

литературе. 

О раду ученике и њиховим резултатима наставници ће водити писмену 

документацију. Часови додатне наставе изводиће се индивидуално, групно или 

фронтално, зависно од броја ученика и њиховог опредељења за поједине наставне 

области. Током септембра разредне старешине и предметни наставници ће извршити 

идентификацију ученика са изразитим склоностима за наставу појединих предмета, те 

ће свој избор уз консултације са родитељима и разредним старешинама, предложити 

одељенским већима. 

Када су у питању такмичења план је да се један део додатне наставе усмери у 

континуирану припрему ученика за такмичење у свим областима и премаше добри 

такмичарски  резултати из прошле године. 

За реализацију наставе одговорни су предметни наставници и разредне 

старешине. Предметни наставници обавезни су да на основу четрдесеточасовне радне 

недеље, сачине оперативне планове рада. 

Припремна настава 

Припремна  настава  се  организује  за  разредне  испите, поправне, пријемни  

и  матурски  испит. 

За  разредне  испите   припремна  настава  биће  организована  две  недеље  

пре  завршетка  школске  године, процентуално од  укупног  фонда  часова  по  

предмету. 

За поправне  испите  припремна  настава  биће  организована  у  јуну  за  

четврте  разреде,  недељу  дана  пре  одржавања  поправних  испита, а  за  I, II, III и 

IVразреде  у  августу,  недељу  дана  пре  одржавања  поправних  испита. 

За пријемни испит настава је организована од фебруара до почетка јуна, за 

ученике осмог разреда. 
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За  матурски  испит   припремна  настава  за  предмете  који  се  полажу биће  

организована  од  фебруара  до  краја  маја  текуће  године  за  предмете  који  се  

полажу ( српски  језик, књижевност и страни  језици) 

 

Припремна настава за ученике осмог разреда основне школе 

Ред. број Наставни предмет 
Број предвиђених часова 

за реализацију 

1. Српски језик 20 

2. Књижевност 20 

3. Страни језик 20 

 

Припремна настава реализоваће се суботом кроз рад у групама од 18 до 20 

ученика. 

16.7. Програм школског спорта 

Програм  школског  спорта  остварује  се  кроз  следеће  активности: 

Време  

реализациј

е 

Активности Начин  реализације 
Носиоци  

реализације 

 

 

октобар 

 

 

турнир у 

кошарци 

стони тенис 

турнир  у  

баскету 

такмичење  средњих  

школа 

школско  такмичење 

 

мушка кошаркашка  

екипа 

мушка екипа  од  три  

члана 

 

 

новембар 

 

 

 

Куп  

толеранције 

Дан школе 

Гимназија 

Исидора  

Секулић 

 такмичење  у  

кошарци 

турнир гимназија  у  

одбојци 

мушка екипа  

  женска  екипа 

мешовита  одбојкашка  

екипа 

децембар стони  тенис турнир   ученици 

 

фебруар 

 

кошарка 

одбојка 
школско  такмичење 

мушка екипа 

 

март 
мали  фудбал 

 

турнир  у женском  и 

мушком фудбалу 

женска и мушка 

фудбалска  екипа 

мај матурантски  Плес  матураната матуранти 
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плес 

крос РТС-а 

Спортски  дан 

атлетика 

Трчање у „ Дворској 

башти“ 

школско  такмичење 

ученици   

ученици I,II,III 

разреда 
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16.8. Програм културних активности школе 

 У  најстаријој  српској  гимназији  културне  активности  су  одувек  биле 

присутне и важне. Око  установа  оваквог  реномеа  и  профила  увек  се  окупљају  

еминентни научници, професори,  уметници и нижу  се  важни  догађаји. У  том  духу  

и  ове  године  настављамо  са  културним  активностима са циљем да се почевши од 1. 

новембра 2020. те све до јубилеја 330 година Карлвачке гимназије на месечном нивоу 

реализују културно-едукативне манифестације, како би се сви образовни профили 

Карловачке гимназије представили новим генерацијама будућих карловаћких ђака и 

читавој јавности на потребан начин и у правом светлу. 

У  септембру  се  планирају  следеће  активности: 

• учешће  у програму Бранковог  кола 

• обележавамо  Дан  језика  који  припремају  професори  и  ученици  са  свих  

језичких  група  које  се  уче  у  нашој  школи 

 

У  октобру се  планирају  следеће  активности: 

 

 

• припреме  за  Дан  школе, у  томе  учествују активне секције (драмска, 

литерарна, рецитаторска, хор, ликовна  итд.) 

• Јесења ликовна колонија 

 

У  децембру се  планирају  следеће  активности: 

 

• обележавање  дана  борбе  против  AIDS 

• Дан отворених врата 

• Хумнаитарни новогодишњи концерт 

• припрема  се  новогодишњи  програм за  децу  запослених  

 

У  јануару се  планирају  следеће  активности: 

 

• обележавање  Школске  славе  кроз заједнички    програм  са  Богословијом  и  

основном школом  у  Сремским  Карловцима 

 

У  марту се  планирају  следеће  активности: 

 

 

• 15. марта  је  Бранков дан, рођендан Бранка Радичевића  
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          У  јуну се  планирају  следеће  активности: 

             Традиционално, испраћамо  наше  матуранте  у 11. јуна програмом који 

тематски одговара прилици, додељујемо  награде  за  најбољу  кратку  причу  и  за  

најбољу  причу  из  области  епске  фантастике, негујући успомену  на  трагично 

настрадале ђаке Карловачке гимназије. 

У  овом  Програму  за  рад  наводимо  и  да  планирамо  и  даље  редовно  учешће  

на  свим  манифестација  из  области  културе, образовања, на  свим  литерарним  

конкурсима  у  земљи, а  и  шире  где  смо  постизали  запажене  успехе. 

 

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ УПРАВОМ 

Карловачка гимназија као образовна установа од  посебног  националног  

интереса  и  најстарија  српска  гимназија учествује активно у културном животу 

Сремских Карловаца. 

Сарадња  са  локалном  самоуправом  огледа  се  у  обележавању различитих  

манифестација  које  одражавају свакодневни  живот  Сремски  Карловаца: 

• септембар  2020. године  Карловачка  берба  грожђа  

• новембар  2020. године – обележавање Дана  школе  у  којем  учествују  

представници  локалне  самоуправе;   

• јануар  2021. године – обележавање  Школске  славе  у  којој традиционално 

учествују  Основна  школа „23. октобар“, Богословија,  и представници локалне 

самоуправе 

 

Сарадња  са  локалном  самоуправом  континуирано се одвија са Одељењем за 

друштвене делатности Општине, кроз пружање материјалне помоћи ученицима и  

професорима  за стручна  усавршавања и стипендије. 

Постоји веома добра  сарадња  са одељком  Црвеног  крста  у  Сремским  

Карловцима  која  се  огледа  кроз  различите  делатности ( добровољно  давање  крви, 

прикупљање  новчаних прилога, одеће, играчака итд.). 
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Сарадња  са  Еколошким  центром  у  Сремским  Карловцима је веома значајна, а 

реализује се кроз  различите  заједничке  пројекте, нарочито  у  вези  са  заштитом  

животне  средине. 

18. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ  

СРЕДИНОМ 

 Сарадња  са  родитељима  остварује  се  кроз  следеће  активности: 

• општи  и групни  родитељски  састанци; 

• индивидуални  рад  са  родитељима; 

• седнице  Савета  родитеља и  рад  родитеља  у Школском  одбору; 

• укључивање  родитеља  у  пројекте  које  организује  Школа; 

• укључивање  родитеља  у  рад тимова;  

• учешће  родитеља  у  манифестацијама  које организује Карловачка гимназија; 

• Дан школе, тематске  трибине, предавања  за  родитеље, свечаност  за  поводом  

испраћаја  матураната, укључивање  у  програм  Дана  отворених  врата  

Карловачке  гимназије и друго. 

Сарадња  са  друштвеном  средином 

институције  садржај облик сарадње време реализатори 

Интеркултура, 

Београд 

Размена 

ученика 

Разговори, посете 

школи, 

представљање 

пројеката 

током 

школске 

године 

Наставничко веће 

стручне службе 

Егида, Нови 

Сад 

Обележавање 

Дана језика 

Програми, наступи 

ученика КГ 

током 

школске 

године 

Наставничко веће 

Канцеларија за 

младе, Сремски 

Карловци 

Пројекти за 

младе 
Конкурси, трибине 

током 

школске 

године 

директор 

стручне службе 

Црвени крст 

Сремски 

Карловци 

Добровољни 

даваоци крви 

конкурси 

обука  за 

Прву помоћ 

Акција даваоци 

крви,  такмичење у 

писање есеја на 

одређене теме, 

учешће ученика у 

током 

школске 

године 

Одељењске 

старешине 

Душица Бегојев 

Шандоров Тамара 

педагог 
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обуци ученички парламент 

Општина, 

одељење за 

друштвене 

делатности 

Конкурси, 

пројекти 

локалне 

самоуправе у 

којима 

учествује 

Гимназија 

Учешће ученика на 

конкурсима, писање 

есеја, рад у 

пројектима 

током 

школске 

године 

Наставничко веће 

Еколошки 

центар Сремски 

Карловци 

Дан планете 

земље 

Акције, уређење 

животне средине... 

током 

школске 

године 

Стручно веће 

 

Удружење 

Едуко,Сремски 

Карловци 

Актуелни 

пројекти 

Радионице,изложбе, 

програми 

током 

школске 

године 

Наставници, 

пом.директора, 

педагог 

Сарадња са 

Француским 

културним 

центром 

Инструкције 

ученицима и 

наставниц.би

лингв.одељ. 

предавања 

Додатни часови и 

обука, изложбе 

током 

школске 

године 

Стручно веће 

наставника 

француског језика 

Немачки 

Централни 

биро  за 

сарадњу са 

иностранством 

Сарадња са 

наставницима 

билингв.наст

аве,додатна 

настава 

Предавања, 

изложбе, обуке 

наставника и учен. 

током 

школске 

године 

Стручно веће 

Сарадња са 

МУП 

безбедност 

ученика 
предавања 

током 

школске 

године 

директор 

стручне службе 

Филозофски  

факултет – 

Нови Сад 

Трибине, 

предавања, 

прикази  

књига 

Учешће  чланова  

стручних  већа  и 

ученика 

током 

школске 

године 

директор 

Наставничко веће 

Регионална  

сарадња 

Ликовна  

колонија 

Организација 

колоније  у  КГ 

септ.  

окт. 

 

директор 

Стручно веће 

Регионална  

сарадња 

Преводилачк

а колонија 
Организација 

април 

2020. 

директор 

Стручно веће 

Конфуцијев 

институт, 

Филозофски 

факултет Нови 

Предавања, 

обележавање 

значајних 

датума 

 

Додатни 

часови,консултациј

е, програми и 

 

током 

школске 

године 

директор  

помоћник директора 

предметни 

наставници 
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Сад конкурси 

такмичења 

наступи ученика 

Америчка 

амбасада 
предавања 

Учешће 

представника 

амбасаде 

током 

школске 

године 

директор 

Стручно веће 

Регионални 

центар за 

таленте 

припрема 

ученика за 

такмичење 

Регионална и 

републичка смотра 

талената 

током 

школске 

године 

Јелена Ратков Квочка 

Биљана Летић 

Љиљана Пижурица 

предметни 

наставници 

директор  

Амбасада 

Аргентине 

такмичење за 

ученике 
литерарни конкурс 

током 

другог 

полугоди

шта  

Јелена Камберовић 

Јелена Крспогачин 

Истраживачка 

станица 

Петница 

учешће 

ученика у 

семинарима 

конкурси 

посета Петници 

током 

школске 

године 

педагог  

предметни професори 

Волонтерски 

центар 

Војводине 

предавања 
трибине 

радионице  

према 

календар

у 

Стручњаци 

Волонтерског центра 

Војводине у сарадњи 

са педагогом 

Филозофски 

факултет 

Универзитета у 

Београду, 

Институт за 

антику и 

класично 

наслеђе 

Предавања, 

радионице, 

Латинска 

летња школа 

Предавања, размена 

и летња школа 

Септемб

ар, 

децембар

, април, 

август 

Јелена Рудовић 

 

19. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  

РАДА ШКОЛЕ 

Решења о четрдесеточасовној радној недељи запослених остварује се на 

основу Годишњег плана рада Карловачке гимназије. Активности предвиђене 

Годишњим планом одвијају се у школи, али и у наведеним институцијама са којима се 

сарадња реализује. 
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 Добро планирање и програмирање неминовно захтева праћење, процену, 

корекције, усмеравања, као и коначну оцену извршења претходног. Стога је  неопходна 

потпуна, прецизна и свеобухватна анализа реализације Плана. Анализа треба да пружи 

одговоре на следећа питања: 

• како школа испуњава постављене задатке; 

• како чланови колектива и школски органи  реализују План; 

• како и колико наставници примењују и изводе осавремењивање наставе и 

ваннаставних активности; 

• каквим се методама при томе служе; 

• какав је ниво знања ученика; 

• какви су квантитет и квалитет извршеног рада; 

Како и колико је остварено од изложеног Плана пратиће се преко: 

• стручних актива, као основних јединица сложеног школског апарата, који имају 

тачан увид у рад и залагање сваког члана актива; 

• одељењских већа, која ће на својим састанцима разговарати и анализирати све 

проблеме и питања, заједничке ученицима и професорима, при чему долази до 

изражаја и мишљење ученика који овим скуповима присуствују као 

представници разредних заједница; 

• Наставничког већа које утврђује како и колико је остварен План образовно- 

васпитног рада, за Школу у целини; 

• Директора и помоћника директора, школског педагога који ће, током школске  

године одржавати консултативне састанке са професорима и посећивати  

поједине часове, бележити утиске, анализирати часове и давати потребне 

инструкције. 

 

 

 

 

Ради потпунијег сагледавања постигнутих резултата, директор и помоћници 

директора ће користити Извештаје стручних актива, разредних и одељењских већа, 

одељењских старешина, заједнице ученика и ученичког парламента.  

Годишњи План рада Школе је разматран и усвојен на седници Школског 

одбора   
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 14. септембра 2020. године. 

 

 

 

            директор                                                                    Председник Школског одбора 

      Радован Ковачевић                                                               Бранко Стојков



 

 

 


