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 Локација и адреса школе 
  Средња школа у Великом Градишту налази се у улици Житни трг бр. 4. Велико 
Градиште. Телефони школе су: директор 662-896, секретар 663-131, шеф рачуноводства 
663-225. Сајт школе www.ssvg.edu.rs и са више е-маил адреса, од којих су неке 
direktor@ssvg.edu.rs и sekretar@ssvg.edu.rs.  
 

 Оснивање и историјат школе 
  Данашња Средња школа налази се на Житном тргу у делу Просторне културно-
историјске целине старог језгра Великог Градишта. Смештена је у згради бивше Државне 
гимназије  престолонаследника Петра саграђеној наменски и освећеној 1929. године и 

спада у најлепше грађевине у нашем граду. 
Исте године прослављено је и педесет 
година од оснивања прве реалне гимназије 
(1879) настале од прве приватне гимназије 
основане пре првог Турског рата, пре 1876. 
године у Великом Градишту. Тадашње 
Велико Градиште имало је само нешто више 
од три хиљаде становника, али захваљујући 
својим школованим трговцима и њиховој 
вези са Пештом, Бечом и пречанским 

градовима, доживљавало је економски и културни процват. Зато није ни чудо што се баш 
у то време појавила потреба Градиштанаца да имају своју гимназију. То је време када су 
Градиштанци добили и читалиште и телеграф. 
 
  Године 1880. Гимназија је била у кући Мишка Бајкића која се налазила према 
цркви. Године 1881. отворен је и трећи разред, а 1882. године и четврти разред за који је 
општина узела под закуп још једну малу кућу од две собе у малој улици према Бајкићевој 
кући. Број ђака је био око стотину, али се стално мењао. Једне године било је у четвртом 
разреду свега два ученика и две ученице. Један од те двојице био је Милоје Васић, 
познати археолог и професор Београдског универзитета. 
  Посматрано из угла целокупне историје школе, а на основу досадашњих 
истраживања и расположивих извора, од познатих личности који су је похађали у првих 
педесет година можемо издвојити следећа имена: др Милоје Васић, археолог и 
професор Београдског универзитета, Милан Миловановић, шеф Југословенског 
генералштаба, Велимир Бајкић, познати финансијски струшњак и уредник недељног 
часописа Благостање, Стеван Милорадовић, генерал, Владимир Чукавац, генерал, Љуба 
Дабић војно судски генерал, Милан Костић, директор гимназије. 
  У истом периоду ову школу похађали су и браћа Ђорђевић (Павле, завршио високу 
политичку школу на Сорбони и био високи конзуларни представник у Берлину, Лондону, 
Паризу и Вашингтону у периоду између два светска рата и Ђорђе, завршио високу 

http://www.ssvg.edu.rs/
mailto:direktor@ssvg.edu.rs
mailto:sekretar@ssvg.edu.rs
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политичку школу на Сорбони, био председник суда у Београду), Милица Јанковић, 
књижевница (похађала само основну школу у Великом Градишту), Милован Јовановић, 
песник и члан Удружења књиевника Србије, сарадник у бројним часописима (Српски 
књижевни гласник, Летопис Матице српске, Југословенски расвит…). За каснији период 
осим податка о др Николи Гавриловићу, професору Новосадског универзитета, нема 
сређених података. Ученици градиштанске средње школе из осамдесетих година XX века 
који су се афирмисали у области спорта, јесу одбојкаши Владимир Трифуновић, Слободан 
Ковач, Ненад Ђорђевић и рукометашица Славица Ђукић. 
  И данас се можемо похвалити великим бројем наших бивших ђака који су 
постигли велике  успехе у науци, уметности и осталим сегментима јавног живота.  
  Упорношћу и залагањем радника школе и локалне заједнице, почетком 90-тих, 
ова школа поново постаје гимназија. Од 2005. године постаје Средња школа, где је поред 
гимназије општег типа, школа Решењем Министарства просвете и спорта добила 4 нова 
профила: туристички техничар, трговац, конобар и кувар. 
  На иницијативу председника општине Голубац и директора школе 2017. године 
покренута је иницијатива за отварање једног издвојеног одељења у Голупцу. После 
спроведене процедуре и верификације, уписана је прва генерација ученика гимназије 
општег смера који ће од септембра 2017. похађати наставу у извдојеном одељењу у 
Голупцу. 

 Материјално-технички услови рада школе  
  У току школске 2016/17. године наставили смо са опремањем школе и 
побољшањем услова рада, повећању безбедности ученика, у складу са Развојним 
планом школе и у складу са потребама које намеће савремена школа и нови наставни 
планови.  
  Школа је протеклих година континуирано радила на побољшању материјално -
техничких услова и увођењу савремене технологије. Веома смо водили рачуна да школа 
постане амбијент,  који ће бити пријатан и за ученике и све запослене. Недостатак новца 
у буџету делом смо надокнадили интензивнијим залагањем домара, помоћних радника, 
као и свих запослених. 
  Ове године комплетно је уведен је потпуно нов систем видео надзора чиме је 
безбедност ученика и запослених подигнута на виши ниво. 
  Такође, урађено је комплетно уређење спортске хале Средње школе, канцеларија 
секретара и шефа рачуноводства, као и наставничка зборница. 
  Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за инвестиције 
добијена су средства у висини од 2.500.000 динара за санацију фасаде старе школе која је 
у јако лошем стању. Та средства уз средства локалне самоуправе у висини од 1.500.000 
динара би требало да буду довољна за комплетну реконструкцију која би требало да се 
уради у току јесени 2017.  
  Обезбеђена су из средства у буџету локалне самоуправе општине Велико 
Градиште за пројекат увођења система аутоматске дојаве пожара и хидрантске мреже у 
комплетан објекат Средње школе. Израда пројектне документације је у току и очекује се 
да ће сама реализација  овог пројекта бити готова до краја 2017. године. 
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  Школа је у процесу приступања академској интернет мрежи АМРЕС. Доведен је 
оптички линк до школе. Само увођење овог система ће значајно допринети брзини 
протока, стабилности и сигурности интернет сигнала у школи и сама настава ће тиме 
добити на квалитету. Очекује се да тај посао буде завршен до краја септембра 2017. 
 

 УЧИОНИЦА ЗА ЈЕЗИКЕ 

  У школи се уче три страна језика: енглески, немачки и француски. Учионица је 
опремљена савременом опремом и поседује интерактивну и белу таблу, лаптоп, 
пројектор, озвучење и музичку линију. Користе је сви професори страног језика према 
утврђеном распореду. 
 

 
Учионица за језике 

 

 УЧИОНИЦА ЗА ИНФОРМАТИКУ 1 

  Школа има две учионице за информатику. Прва  учионица је резултат учешћа 
школе у пројекту Модернизација средњег стручног образовања. Учионица је опремљена 
са 16 умрежених рачунара, лаптопом, пројектором, штампачем, интерактивном и белом 
таблом. У њој се одржавају часови информатике и часови стручних предмета за 
туристичке техничаре. 
 

  
Информатика  1 
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 УЧИОНИЦА ЗА ИНФОРМАТИКУ 2 

  Учионица је опремљена са 16 умрежених рачунара, лаптопом, штампачем, 
пројектором, интерактивном и белом таблом. И у овој учионици се, осим информатике, 
одржавају часови стручних предмета за туристичке техничаре. 
 

 
Информатика 2 

 

 УЧИОНИЦЕ  ЗА МАТЕМАТИКУ  

  Две повезане учионице на спрату, користе се за наставу математике. У једној од 
њих је класичан намештај  са белим таблама, а у другој намештај, интерактивна и бела 
табла са лаптопом и пројектором. 
 

  
Математика  

 

УЧИОНИЦА ЗА ИСТОРИЈУ 

  Опремљена је лаптопом, штампачем, пројектором, интерактивном и белом 
таблом  и литературом за историју. Максимално се користи. 
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 УЧИОНИЦА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, географским 
картама. 

 
  

 

УЧИОНИЦА ЗА БИОЛОГИЈУ 

  Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, 
микроскопима. 

 
   
 

УЧИОНИЦА ЗА ФИЗИКУ 

Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом.  
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УЧИОНИЦА ЗА ХЕМИЈУ 

 
 Опремљена белом, интерактивном таблом, пројектором, лаптопом, хемијским 
посуђем и хемикалијама. 

 

УЧИОНИЦА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 Опремљена је намештајем, белим таблама, лед телевизором, лаптопом. 

    
 

УЧИОНИЦА ЗА КУВАРСТВО И УСЛУЖИВАЊЕ 

 Школа поседује и специјализовану учионицу за куварство и услуживање, која је 
опремљена неопходним намештајем и опремом и омугућава квалитетно извођење 
практичне наставе. Опремљена је неопходном опремом за куварство и услуживање, 
белом и интерактивном таблом, компјутером, пројектором. У учионици је у току 
школске године урађен преградни зид и тиме је од једне учионице направљен један 
кабинет за куварство и један кабинет за услуживање 
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Кабинет куварства  и услуживања 

  

УЧИОНИЦА ЗА АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 Школа на спрату нове школе поседује учионицу за агенцијско и хотелијерско 
пословање које се изучава у образовном профилу туристички техничар. То је  један 
савремен простор у којем ученици користе савремени хотелски програм  и обучавају 
се за будући посао.  

  
Учионица  за туристичке техничаре 

 

УЧИОНИЦE ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКУ НАСТАВУ 

У старом делу школе, простор који је користила  музичка школа, преуређен  у 
учионицу за грађанско  васпитање. Пошто су групе до 15  ученика, тај мали простор 
може да послужи у те сврхе. 
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            Верска настава се одржава у парохијском дому великоградиштанске цркве што је 
резултат потписаног уговора о пословно-техничкој сарадњи: парохијски дом је 
прикључен на грејни систем школе, а за узврат школа користи простор за одржавање 
часова Верске настава. 
 

БИБЛИОТЕКА 

  Библиотека је део школе који се интензивно користи. У библиотеци су нови 
ормари за књиге, донација општине Голубац. Простор је опремљен умреженим 
компјутерима, озвучењем, сервером.  
  У школу је уведен систем електронске библиотеке. Тиме се добија прецизна 
евиденција о свакој књизи, локацији књиге у библиотеци и њеном кретању: коме је 
издата, када, за који рок и сл. Задужење, раздужење, резервације, опомене, извештаји и 
остали облици библиотекарског пословања пресељени су у школску е-сферу. 
 

   
                                                                       Библиотека  

 

СВЕЧАНА САЛА 

  Свечана сала је мултифункционалан, репрезентативан простор, опремљена са 100 
конференцијских столица, плазма телевизором, озвучењем, миксетом, микрофонима, 
уметничким сликама. У њој је електрични клавир који служи за наставу музичке културе и 
школске приредбе. Интензивно се користи током целе године. 
 
    

                                                                                   
Свечана сала 
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СПОРТСКА ХАЛА 

Спортска хала је издвојена целина Средње школе коју у преподневној смени користе 
ученици школе, а поподне спортски клубови (одбојкашки, кошаркашки, џудо и карате) из 
Великог Градишта и Пожаревца за тренинге и утакмице.  

 

        
Спортска хала 

 

 ПЕДАГОШКА СЛУЖБА 

  Педагошка служба се налази на спрату и опремљена је савременим рачунаром са 
штампачем. Пријатан простор, отворен за ученике, родитеље и наставнике. 

   
Педагошка служба 

 
 

 КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА 

  Канцеларија директора опремљена је савременим рачунаром, штампачем, новим 
намештајем. Ту се налази и нови систем видео надзора, који заједно са 16 камера 
покрива све објекте школе. На тај начин повећана је безбедност ученика и запослених. 
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Канцеларија директора 

 

 КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ 

  Канцеларије административних радника опремљене су функционалним 
намештајем, компјутерима, скенером и штампачима. 
  Канцеларија шефа рачуноводства има компјутер, лаптоп, штампач, фотокопир 
апарат, директну телефонску линију, као и локал и интернет. Ове године набављен је 
нови рачунар и скенер. 
 

    
 
  Канцеларија секретара ове године је опремљена компјутером, лаптопом, 
скенером, штампачем и фотокопир апаратом. 
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 ПРОСТОР ЗА ПРИЈЕМ РОДИТЕЉА  

  Простор за родитеље  је пријатан, уређен кутак, који омогућава да родитељ на 
дискретан начин добије  жељене информације. Простор се користи интензивно.  
 

       
           Простор за пријем родитеља                                 Простор за дежурног ученика 
 
  У холу испред службеног простора, дежурају ученици. У те сврхе постављен је 
компјутер у који ученици евидентирају ко улази у школу и сврху посете. На истом месту 
налази се плазма телевизор на којем иду важна обавештења за ученике, родитеље и 
запослене. 
  Школа током целе године ради на опремању школе и побољшању услова и сви 
запослени и ђаци чувају и воде рачуна о естетском изгледу школе. Школа сваке године 
све боље изгледа, простор је оплемењен са доста цвећа, слика, новог намештаја... 
 

   
Зборница  
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  Зграда школе је лепо, али старо архитектонско здање, које захтева изузетну бригу 
током целе године. Сви запослени заједно са ученицима воде бригу о школи, њеном 
уређењу и естетском изгледу. 

    
Уређен и оплемењен простор школе 

 

САВРЕМЕНА НАСТАВНА СРЕДСТВА     

Наставна средства Количина 

Компјутери  45 

Лаптоп  14 

Штампач  12 

Видеопројектор  10 

Пројекциона платна 4 

Фотокопир апарати 3 

Плазма  лцд телевизори  7 

Телевизори  3 

Музичке линије  6 

Фотоапарат  1 

Камера  1 

Скенер  3 

Видео надзор  1 

Камере  16 

Електрични клавир 1 

Разглас  1 

Озвучење за свечану салу 2 

Звучници за стране језике 1 комплет 

Миксета  1 
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 Кадровски услови 
  Протекле школске године ангажован је 51 наставник. Неки су радили на замени и 
одређено време. У току школске године долазило је до малих промена, што се види у 
табели. 
 

 СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА 

 

-Висока школска спрема 48 

-Виша школска спрема / 

-Пети степен стручне спреме 2 

- Четврти степен стручне спреме 1 

укупно  51 

 

Име и презиме Врста стручне спреме 
Степ
ен 

лиценца 
Радн
и 
стаж 

Струч. 
Заступ
љенос
т 

1. Јелић Бојан Проф.српске књиж. и јез. VII 
Пријавље
н 

9 Да 

2. Милена 
Дрндаревић 

Проф.српске књиж. и јез. VII Да  13 Да 

3. Весна Ташић Гимназија IV Не 1 Не 

4. Ђокић Сања 
Дипломирани филолог 
србиста компаратиста 

VII 
Пријавље
на 

3 Да 

5. Обрадовић 
Светлана 

Проф. француског језика 
и књиж. 

VII Да  12 Да 

6. Јаношевић 
Данијела  

Проф. француског језика 
и књиж. 

VII 
Пријавље
на 

10 Да 

7. Миловановић 
Војка 

Дипломирани фил. 
франц. јез. и 
књижевности 

VII Да  21 Да 

8. Наташа Т Стевић 
 

Професор латинског 
језика 

VII Да 13 Да   

9. Јовановић  
Биљана 

Дипломирани фил. нем. 
јез. и књижевности 

VII 
Пријавље
на 

4 Да 

Микрофон  3 

Каса са скенером 1 

Електронска вага 1 

Интерактивна табла („паметна“) 10 
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10. Величковић 
Сандра 

Проф. енглеског језика VII Да  10 Да 

11. Стојковић Велина Проф.енглеског језика VII Да 18 Да 

12. Стевић С Наташа 
Дипл. фил. за енг. јез. и 
књиж. 

VII Да 20 Да 

13. Стокић Вера 
 Дипл. Инжењер пољ. 
Дипл.Економиста, 
мастер 

 VII  Да   15 Да  

14. Тодоровић 
Недељко 

Дипл.математичар  VII Да 35 Да 

15. Бојана Живковић Дипл. математичар VII 
Пријавље
на 

3 Да 

16. Јелена Голубовић 
Дипл. Инг. 
електротехнике 

VII Не 2 Не 

17. Марко Петровић Дипл. Математичар VII Не 1 Да 

18. Михајловић Ненад Дипл. Историчар VII Да 18 Да 

19. Парезановић 
Данијела 

Дипл. Географ VII Да 17 Да 

20. Мишић Горан Дипл. Биолог VII Да  11 Да 

21. Бунчић Јелена Дипл. биолог,  VII Да 11 Да 

22. Рајић Марија 
Дипл. професор 
философије 

VII 
Пријавље
на 

4 Да 

23. Боснић Ивана 
Дипл. професор 
философије 

VII Не 0 Да 

24. Новковић Весна Дипл. Хемичар VII Да 31 Да 

25. Драгољевић 
Тодор 

Дипл. Физичар VII Да 32 Да 

26. Видуљевић 
Душица 

Дипл. Физичар VII Да 14 Да 

27. Стојановић Иван 
(по уговору) 

Дипл. Физичар VII Да 9 Да 

28. Петровић Милош Дипл. Историчар VII Да 7 Да 

29. Тодоровић 
Славица 

Дипл. Математичар VII Да 27 Да 

30. Ерић Маргита Дипл. Хемичар VII Да 32 Да 

31. Тодоровић 
Миодраг 

Проф. Физичког 
васпитања – мастер 

VII 
Пријавље
н 

1 Да 

32. Јатић Катарина 
Проф. физичког 
васпитања 

VII Да 39 Да 

33. Милановић Дејан 
Проф. Физичког 
васпитања – мастер 

VII Не 1 Да 

34. Илић Драгана 
Мастер Проф. Физичког 
васпитања 

VII Да 6 Да  
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35. Пршендић Бојана 
Дипломирани вајар и 
проф. Ликовне културе 

VII Да 6 Да 

36. Стефановић Сања 
Дипломирани историчар 
уметности 

VII  Да 12 Да 

37. Ђенадер Анкица Проф. Музике VII Да 37 Да 

38. Стефановић 
Светлана 

Дипл. Економиста VII Да 13 Да 

39. Васић Милена Дипл. Економиста VII Да 12 Да 

40. Миловановић 
Урош 

Дипл. Теолог VII Не 0 Да 

41. Обрадовић 
Љиљана 

Менаџер  хот. и 
дипл.економиста 
економске струке 

VII 
Пријавље
на 

10 Да 

42. Симић Мирко 
Струковни менаџер 
гастрономије 

VII Не 2 Да 

43. Јовановић  Тања 
Дипл. инж. прех. технол. 
кувар специјалиста 

V Да 9 Да  

44. Дучић Урош Конобар специјалиста V Да  9 Да 

45. Лукић Биљана Дипл. проф. инф. VII Да 21 Да 

46. Стокић Драгана 
Проф. информатике и 
технике 

VII Да  11 Да 

47. Рашић  Снежана Дипл. Економиста VII Да 7 Да 

48. Милорадовић 
Снежана 

Дипл. економиста VII Да 12 Да 

49. Стојановић Марија Дипл. Психолог VII Да 10 Да 

50. Вељковић Миљан Дипл. Социолог VII Да 4 Да 

51. Илић Ана Дипл. Географ VII Да 9 Да 

 
 

Бројно стање ученика   на почетку школске године 
 

Одељење Женски пол Мушки пол Број група Укупно 

I-1 10 16 6 26 

I-2 16 12 6 28 

I-3 21 9 8 30 

I-4 19 4 2 23 

I-5 2 19 8 21 

II-1 15 11 4 26 

II-2 17 11 4 28 

II-3 19 10 6 29 

II-4 15 4 2 19 
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II-5 11 15 8 26 

III-1 14 13 4 27 

III-2 10 14 4 24 

III-3 14 14 6 28 

III-4 8 4 2 12 

III-5 7 15 6 22 

IV-1 9 14 2 23 

IV-2 14 10 2 24 

IV-3 10 6 2 16 

IV-4 15 8 8 23 

УКУПНО 246 209 90 455 

 
 

 Резултати ученика  
 

 РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ    

УСПЕХ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17. 

 

Одељење Одлични  Врлодобри  Добри  Довољни  Недовољни  Неоцењени  

1-1 
 15 5 3 / 2 / 

1-2 
 15 9 / / 3 1 

1-3 
 3 10 12 / 5 1 

1-4 
 4 6 5 / 1 2 

1-5 
 2 4 10 1 1 3 

2-1 
 14 11 / / 6 1 

2-2 
 11 8 1 / 3 2 

2-3 
 7 12 7 / 4 / 

2-4 
 4 6 5 / 4 / 

2-5 
 7 6 8 / 4 / 
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3-1 
 8 9 5 / 3 / 

3-2 
 9 9 3 / 5 / 

3-3 
 6 10 5 / 3 1 

3-4 
 3 3 2 / / 1 

3-5 4 7 8 1 / 2 

4-1 9 7 3 / 3 1 

4-2 8 10 3 / / 3 

4-3 8 3 3 / / 2 

4-4 3 10 2 / 1 7 

Укупно  140 145 85 2 48 27 

 
 

УСПЕХ НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 2016/17.  

 

Одељењ
е  

Одличн
и 

Врлодобр
и 

Добри Довољн
и 

Недовољн
и 

Неоцењен
и 

Укупн
о 

1-1 16 6 3    25 

1-2 19 5     24 

1-3 6 11 11 1   29 

1-4 6 9 6    21 

1-5 2 11 7   2 22 

2-1 16 11     27 

2-2 14 8 6    28 

2-3 10 16 3    29 

2-4 5 8 6   1 20 

2-5 8 8 6  2 1 25 

3-1 10 12 4    26 

3-2 12 6 4  1  23 

3-3 9 10 8    27 

3-4 5 1 6    12 

3-5 5 12 5    22 

4-1 11 10 1    23 

4-2 14 8 2    24 

4-3 9 4 2 1  1 16 

4-4 10 12 1    23 

Укупно  187 168 81 2 3 5 446 

Проценат  41,9% 37,8% 18,5% 0,4% 0,7% 1,2% 100% 
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УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2016/17. АВГУСТ 

 

Одељењ
е  

 

Одличн
и 

Врлодобр
и 

Добр
и 

Довољн
и 

Недовољн
и 

Неоцењен
и 

Укупн
о 

1-1 16 6 3    25 

1-2 19 5     24 

1-3 6 11 11 1   29 

1-4 6 9 6    21 

1-5 2 11 8 1   22 

2-1 16 11     27 

2-2 14 8 6    28 

2-3 10 16 3    29 

2-4 5 8 6 1   20 

2-5 8 8 9    25 

3-1 10 12 4    26 

3-2 12 6 4  1  23 

3-3 9 10 8    27 

3-4 5 1 6    12 

3-5 5 12 5    22 

4-1 11 10 1    23 

4-2 14 8 2    24 

4-3 9 4 2 2   16 

4-4 10 12 1    23 

 187 168 85 5 1  446 

 
   Успех у протеклој години је задовољавајући. Велики је проценат одличних и 
врлодобрих  ученика. 
 
  У Средњој школи  је на почетку школске 2016/17. утврђен распоред допунске и 
додатне наставе за професоре којима је  по Решењима о 40-часовној радној недељи та 
обавеза утврђена Годишњим планом рада. Евиденција се води у посебним књигама 
евиденције тако да се лако прати реализација. 
  Допунска настава се организује за ученике који заостају у учењу и савладавању 
наставног градива. 
  Додатна настава организована је за ученике кроз различите облике: припреме за 
такмичења, смотре, припреме за пријемне испите, упућивање на литературу и друге 
изворе, организовање посета, приредби, трибина, турнира, такмичења. 
  Организација додатне, допунске, ваннаставних активности је отежана због 
великог броја путника и ограниченог превоза.  
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Распоред допунске, додатне наставе и осталих ваннаставних 
активнности 
 

Ана Илић уторак 7. час 

Биљана Лукић четвртак 7. час 

Бојан Јелић понедељак 7. час 

Велина Стојковић уторак 7. час 

Весна Новковић уторак 7. час 

Војка Миловановић понедељак 7. час 

Горан Мишић уторак 7. час 

Данијела Јаношевић среда 7. час 

Данијела Парезановић понедељак 7. час 

Драгана Стокић уторак 8. час 

Драгана Илић четвртак 8. час 

Иван Стојановић уторак 7. час 

Јелена Бунчић среда 7. час 

Бојана Живковић понедељак 7. час 

Катарина Јатић понедељак 8. час 

Маргита Ерић среда 7. час 

Марија Рајић четвртак 7. час 

Милена Дрндаревић петак 7. час 

Милена Васић среда 7. час 

Биљана Јовановић четвртак 7. час 

Милош Петровић уторак 7. час 

Миљан Вељковић понедељак 7. час 

Весна Ташић уторак 7. час 

Наташа С Стевић четвртак 7. час 

Наташа Т Стевић уторак 7. час 

Недељко Тодоровић петак 7. час 

Ненад Михајловић петак 7. час 

Сандра Величковић петак 7. час 

Сања Ђокић понедељак 7. час 

Сања Стефановић уторак 7. час 

Светлана Обрадовић среда 8. час 

Славица Тодоровић четвртак 7. час 

Тодор Драгољевић четвртак 7. час 

 

БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
ЧАСОВА РЕДОВНЕ  

БРОЈ НЕОДРЖАНИХ 
ЧАСОВА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ 
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НАСТАВЕ 

1-1 1221 / 

1-2 1258 / 

1-3 1278 / 

1-4 1215 / 

1-5 1856 / 

2-1 1180 / 

2-2 1180 / 

2-3 1302 / 

2-4 1285 / 

2-5 1940 / 

3-1 1254 / 

3-2 1182 / 

3-3 1080 / 

3-4 990 / 

3-5 1850 / 

4-1 1053 3 

4-2 1056 / 

4-3 1056 / 

4-4 1222 2 

 
  Мали је број неодржаних часова. Занемарљив број у односу на укупан број 
часова. План и програм реализован за све наставне предмете. 
Разлог су углавном оправдани изостанци наставника . 
 

ОДЕЉЕЊЕ  ОПРАВДАНИ НЕОПРАВДАНИ 

1-1 3270 46 

1-2 2954 11 

1-3 3829 55 

1-4 3226 34 

1-5 3242 47 

2-1 3431 85 

2-2 4033 47 

2-3 3349 40 

2-4 2356 122 

2-5 3133 119 

3-1 4476 24 

3-2 3622 68 

3-3 2478 38 

3-4 1900 14 

3-5 4094 146 
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4-1 4563 37 

4-2 3892 24 

4-3 2896 37 

4-4 3427 40 

Укупно  64171 1034 

 
  Број изостанака је велики и поред добро разрађене процедуре за правдање 
изостанака (лекарско оправдање и родитељи). Стручна служба и одељењске старешине 
се максимално труде да стриктном применом процедура и превентивним радом смање 
број изостанака. 
 

 АНАЛИЗА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

  Током школске године, сви актери наставног процеса, заједно са ППС службом  и 
директором, интензивно раде на очувању дисциплине, поштовању кућног реда, као и 
понашању ван школе.  
  Стручни сарадник је интензивно сарађивао са директором и одељењским 
старешинама и радио на васпитном раду са ученицима. То је имало позитивне ефекте и 
утицало на побољшање понашања ученика који су  кршили дисциплину. 
  Васпитне и васпитно-дисциплинске мере изричу се према Закону о средњој 
школи, Закону о основама система образовања и васпитања и школском Правилнику о 
васпитно дисциплинској одговорности ученика. Највећи број изречених васпитно-
дисциплинских мера је због неоправданог изостајања са наставе. Велики број ових мера 
током године је васпитно деловао на  ученике. 
  Мали број је тежих дисциплинских прекршаја. Против таквих ученика води се 
дисциплински поступак  у присуству родитеља пред комисијом, коју чине: директор, 
стручни сарадник и одељенски старешина. Васпитно-дисциплинску меру изриче 
Наставничко веће. 
 
  Број изречених васпитно-дисциплинских мера   
 

 

Укори 

Искључење 
Одељенског 
старешине 

Одељенског 
већа директора 

наставничког 
већа 

1-1 5 / / / / 

1-2 / / / / / 

1-3 1 / / / / 

1-4 / / / / / 

1-5 1 / / / / 

2-1 / / / / / 

2-2 / / / / / 

2-3 3 / / / / 

2-4 5 3 / / / 

2-5 4 3 / / / 
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3-1 / / / / / 

3-2 3 / / / / 

3-3 2 1 / / / 

3-4 3 1 / / / 

3-5 4 1 / / / 

4-1 / / / / / 

4-2 / / / / / 

4-3 1 / / / / 

4-4 / / / / / 

 Укупно  32 9 / / / 

 

 Такмичења 
  Ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима и смотрама које 
организује Министарство просвете науке и технолошког развоја. Ове године наши 
ученици су постигли низ изузетних и запажених резултата на различитим нивоима 
такмичења.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

  У понедељак 27.02.2017. Средња школа из Великог Градишта била је организатор 

окружног такмичења у одбојци за ученике средњих школа са територије Браничевског 

округа. Наши ученици били су веома успешни. Мушка одбојкашка екипа освојила је прво 

место, а женска одбојкашка екипа освојила је друго место.  

 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

09. марта 2017. на међуокружном турниру у одбојци одржаном у Јагодини, наша 

мушка одбојкашка екипа освојила је прво место. Тиме је изборила пласман на 

републичко такмичење. 
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 ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ – ПРВАЦИ СРБИЈЕ 

  Мушка одбојкашка екипа Средње школе одбранила је титулу освојену прошле 

године и поново постала првак Србије. На републичком такмичењу одржаном у Кладову 

22. и 23. марта у веома јакој групи, победили су школе из Љига, Ужица и Спортску 

гимназију из Београда. У финалу су победили екипу из Новог Сада. Све утакмице добили 

су максималним резултатом 2:0.  

Све честитке за екипу коју чине: Никола Илић, Иван Ћировић, Милош Милошевић, 

Александар Ђоловић, Боривоје Голубовић, Вељко Бохарев, Богдан Станојевић, Марио 

Живојиновић, Петар Јанковић и Милош Попић. Такође честитке иду и професору Дејану 

Милановићу. 

  На утакмицама другог дана, одбојкаши су имали и велику подршку са трибина. 

Школа је организовала превоз на утакмице за све заинтересоване професоре и ученике 

Средње школе. 

 

  
 

ДОЧЕК ОДБОЈКАША 

  У петак 24.03. за време великог одмора дочекали смо наше шампионе. Велики 

број ученика и професора у холу наше школе прославио је успех наших одбојкаша који су 

постали прваци Србије у одбојци за 2017. годину. 
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 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – КАРАТЕ 

  На републичком такмичењу у каратеу одржаном у Панчеву 07.03.2017. наши 

ученици постигли су запажене резултате. Ученица другог разреда, Тијана Стоијљковић 

освојила је друго место, а Александра Ђорђевић, ученица четвртог разреда освојила је 

четврто место.  

 

   

 ПРИЈЕМ НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

  У четвртак 13. априла председник општине Велико Градиште, Драган Милић, 

уприличио је пријем за  ученике – спортисте, њихове тренере и професоре који су 

постигли изузетне успехе на републичком школском такмичењу доневши свом граду три 

златне, четири сребрне и једну бронзану медаљу. Пријему су присуствовали и 

председница Скупштине општине, заменици председника општине и Скупштине 

општине, начелница Општинске управе, директор Спортског центра, председник и 
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секретар Спортског савеза, сарадник председника општине за спорт као и директори 

награђених школа – ОШ “Иво Лола Рибар“ и Средње школе. Испред наше школе 

награђени су мушка одбојкашка екипа која је постала првак Србије, Зорана Благојевић, 

која је освојила сребрну медаљу на државном првенству у џудоу и Тијана Стојиљковић, 

која је освојила сребрну медаљу на државном такмичењу у каратеу. Градиштански 

шампиони награђени су петодневним путовањем у Венецију. 

   

 

 ОКРУЖНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

  7. априла 2017. Средња школа у Великом Градишту била је домаћин окружног 

турнира у фудбалу. На турниру су учествовале екипе средњих школа Пожаревачке 

гимназије, Средње школе из Петровца, Техничке школе из Жагубице и Средње школе из 

Великог Градишта. У борби за финале, екипа Средње школе из Великог Градишта 

победила је екипу Техничке школе из Жагубице, а Средња школа из Петровца победила 

је Пожаревачку фимназију. У финалу екипа наше школе победила је Средњу школу из 

Петровца, освојила прво место и пласман на међуокружно такмичење.  

 

 МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ 

  19. априла у Бору одржан је међуокружни турнир у малом фудбалу. Екипа наше 

школе победила је екипе средњих школа из Параћина и Бора и освојила прво место. 

Тиме је по први пут у својој историји изборила пласман на државно такмичење.  
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 ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ – СРЕБРНА МЕДАЉА 

  После победе на окружном и међуокружном такмичењу, фудбалска екипе наше 

школе пласирала се на завршни турнир који је одржан у Караташу и Кладову 17. и 18. 

маја. У конкуренцији осам најбољих екипа из целе Србије, наши фудбалери постигли су 

велики успех. После победа у групи и полуфиналној утакмици у борби за прво место 

сусрели су се са екипом школе из Чачка. Утакмица је завршена резултатом 2:2 и после 

извођења пенала, победила је екипа из Чачка.  

Тиме је фудбалска екипа наше школе освојила друго место, сребрну медаљу и постигла 

заиста велики успех. Честитамо свим фудбалерима. 

 

   

 ПРИЈЕМ ФУДБАЛСКЕ ЕКИПЕ ШКОЛЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

  Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уприличио је 07.06, у 

присуству руководства и спортских радника општине, директора Школе и професора, 

пријем фудбалске екипе Средње школе која је на републичком такмичењу у малом 

фудбалу освојила сребрну медаљу. 

Освојивши друго место, ова екипа постигла је и први велики успех у фудбалу у историји 

школе што ће се посебно памтити. Уз асистенцију професора Миодрага Тодоровића, они 

су сребро освојили у конкуренцији још седам најбољих екипа из читаве Србије. Чланови 

екипе добили професионалне лопте и тренерке, а заједничка фотографија осванула је на 

билборду у центру града. За Средњу школу су играли: Милан Панић, Милош Јањић, 

Немања Мишић, Вељко Владић, Милош Трифуновић, Марко Милосављевић, Алекса 

Марковић, Давид Карапанџић, Игор Јовановић и Кристијан Ђорђевић. 
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 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – АТЛЕТИКА 

  09. маја у Костолцу је одржано окружно такмичење у атлетици. Ученици наше 

школе остварили су запажен успех. Александра Германовић, ученица четвртог разреда 

освојила је треће место у трци на 100м. Урош Огњановић, ученик четвртог разреда, 

освојио је треће место у трци на 100м. Александар Николић, ученик трећег разреда, 

освојио је друго место у скоку у вис.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – РУКОМЕТ 

  20. априла у Пожаревцу одражан је окружни турнир у рукомету. Наша мушка 

рукометна екипа освојила је треће место.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – КОШАРКА 

Окружно такмичење основних и средњих школа у кошарци одржано 22.11.2016. 

године у сали основне школе „Свети Сава“  у Пожаревцу. Мушка кошаркашка екипа 

Средње школе из Великог Градишта освојила је друго место. 

  

  ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

  На окружном такмичењу из страних језика одржаном 19. марта у Смедеревској 

Паланци наши ученици постигли су запажен успех. Мишић Соња и Дејан Стокић 

поделили су друго место на такмичењу из немачког језика. Ирена Чучковић је освојила 

друго место, а Катарина Редић, Бојана Армуш и Лука Роглић су поделили треће место из 

енглеског језика. Сви ученици су стекли право учешћа на републичком такмичењу. 

Честитамо свим такмичарима и њиховим професорима Биљани Јовановић, Велини 

Стојковић и Наташи Стевић. 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

  У суботу 29. априла, Средња школа из Великог Градишта била је домаћин 

окружног такмичења из српског језика и језичке културе. На такмичењу су учествовали 

ученици из Техничке школе из Жагубице, Средње школе из Петровца на Млави, 

Пожаревачке гимназије, Економско-трговинске школе, Медицинске школе, Музичке 

школе из Пожаревца и Средње школе из Великог Градишта. 

Ученик четвртог разреда наше школе, Немања Милошевић, једини од свих такмичара 

освојио је максималан број поена, прво место на окружном такмичењу и пласман на 

републичко такмичење које ће бити одржано у Тршићу. Честитамо и желимо пуно успеха 

на републичком такмичењу. 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – ДРУГО 
МЕСТО 

  На републичком такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном у 

Тршићу 27.05. Немања Милошевић, ученик четвртог разреда наше школе освојио је 

друго место. Тиме је заокружио серију успеха у свом четворогодишњем школовању. У 

свим разредима освајао је једно од прва три места на републичком такмичењу из 

српског језика, а кад томе додамо прва места на републичким такмичењима из историје 

и латинског језика долазимо до закључка да је Немања један од најуспешнијих ученика у 

историји Средње школе у Великом Градишту. Честитамо Немањи и његовом професору 

Бојану Јелићу 

 

 ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

  У суботу 08. априла у Пожаревачкој гимназији одржано је окружно такмичење из 

српског језика – књижевна олимпијада. Нашу школу представљало је 12 такмичара. 

Растко Јокић, Тијана Животић и Анђела Милићев освојили су друго место, а Ирена 

Чучковић освојила је треће место.  
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ – ПРВО МЕСТО 

  14. маја у Сремским Карловцима одржано је републичко такмичење из 

књижевности – српска књижевна олимпијада. Растко Јокић, ученик другог разреда наше 

школе у конкуренцији више од 160 такмичара освојио је прво место. Честитамо Растку на 

великом успеху као и његовом професору Сањи Ђокић. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – РЕЦИТОВАЊЕ 

  У недељу 09. априла у Жагубици одржано је окружно такмичење из рецитовања. 

Нашу школу представљала су три такмичара. Прво место и пласман на републичко 

такмичење освојио је наш ученик Немања Ђурић. Станислава Савовић освојила је треће 

место. 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

  19. маја у Ваљеву одржана је републичка смотра рецитатора Србије. Представник 

Браничевског округа у категорији средњих школа био је наш ученик Немања Ђурић. 

 МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ХЕМИЈА 

  22. априла у Пожаревцу одржано је међуокружно такмичење из хемије. Ученик 

трећег разреда наше школе, Никола Кнежевић освојио је прво место и пласман на 

републичко такмичење.  

 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ – ПРВО МЕСТО 

  На хемијском факултету у Београду од 5. до 7. маја одржано је републичко 

такмичење из хемије. Ученик трећег разреда наше школе, Никола Кнежевић остварио је 

велики успех. У категорији ученика трећег и четвртог разреда у конкуренцији од 56 

такмичара из целе Србије освојио је прво место и пласман на Српску хемијску 

олимпијаду.  
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СРПСКА ХЕМИЈСКА ОЛИМПИЈАДА – ТРЕЋЕ МЕСТО 

  После освојеног првог места на републичком такмичењу из хемије, ученик трећег 

разреда наше школе Никола Кнежевић пласирао се на српску хемијску олимпијаду. На 

српску хемијску олимијаду пласира се укупно 12 најбољих ученика из свих разреда 

средње школе. СХО представља изборно такмичење за олимпијски тим који ће 

представљати Србију на међународној хемијској олимпијади. Никола је на СХО 2017 која 

је одржана у Београду од 26. до 27.05 освојио треће место. Честитамо Николи и 

професору Весни Новковић. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ 

  22. априла одржано је окружно такмичење из екологије. Три ученика наше школе 

изборило је пласман на републичко такмичење: ученице другог разреда Дајана 

Крсмановић и Надежда Војиновић и ученица првог разреда Милица Милетић.  

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ 

  13. маја у Бору одржано је републичко такмичење из екологије. Нашу школу 

представљала су три ученика, ученице другог разреда Надежда Војиновић и Дајана 

Крсмановић и ученица првог разреда Милица Милетић. 

 Резултати матурских  и завршних испита 
  4-1 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски 

рад 
Тема матурског рада 

С
р

е
д

њ
а 

о
ц

ен
а 

1 
Адамовић 

Милица хемија Хормони 5,00 

2 Арсић Марија географија Београд 4,33 

3 
Бојовић 

Анђела психологија Агресивност код младих 4,33 

4 
Голубовић 

Софија социологија политичке организације 3,33 

5 
Ивковић 

Александра 

енглески 

језик Conditionals sentences 5,00 

6 Илић Никола математика Тригонометрија 4,00 
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7 
Јевремовић 

Христина психологија Депресивност-болест модерног друштва 4,67 

8 
Јовановић 

Слободан математика Комплексни бројеви 4,33 

9 
Коцмановић 

Вера психологија Емоционална интелигенција 4,67 

10 Лазић Петар историја Винстон Черчил 5,00 

11 
Миловановић 

Стефан историја Гај Јулије Цезар 4,33 

12 
Миливојевић 

Милан хемија Алкалоиди 5,00 

13 
Милисављевић 

Ђорђе историја Стаљинградска битка 5,00 

14 
Милошевић 

Зоран географија Општина Велико Градиште 5,00 

15 
Милошевић 

Марко историја Церска битка 5,00 

16 
Милошевић 

Немања историја Пелопонески рат 5,00 

17 Пантић Никола историја Владимир Иљич Уљанов Лењин 4,33 

18 Спасић Иван социологија Држава 4,33 

19 Спасић Филип географија Природне одлике Војводине 4,33 

20 
Стефановић 

Ђорђе историја 

Политичка збивања у краљевини Србији 

(1881-1903) 5,00 

21 
Стојановић 

Станислава математика Златни пресек 5,00 

22 Ћировић Иван географија Тврђаве на Дунаву 5,00 

23 
Цвејић 

Миљана психологија Поремећаји психичког живота 4,33 

 

 
 

Укупан број 
ученика са 
одличним 
успехом 

57% 

Укупан број 
ученика са 

врло добрим 
успехом 

39% 

Укупан број 
ученика са 

добрим 
успехом 

4% 

Успех одељења    IV-1 
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4-2 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски 

рад 
Тема матурског рада  

1 Ацић Ана социологија 

Дејвид Боуви и његов допринос 

савременој култури 5,00 

2 
Германовић 

Александра географија Индија 3,67 

3 
Ђорђевић 

Александра математика Талесова теорема 5,00 

4 
Животић 

Милош историја Михаило Обреновић 4,67 

5 
Ивановић 

Марина историја Солунски фронт 4,33 

6 
Ивковић 

Љубица историја Вук Караџић и његова доба 4,00 

7 
Карапанџић 

Давид хемија 

Вода и њен значај за биохемијске 

процесе 5,00 

8 
Мајсторовић 

Ана историја Живојин Мишић 5,00 

9 
Милојковић 

Стефан 

рачунарство 

и 

информатика Географичке картице 4,67 

10 
Милуновић 

Маја биологија Мимикрија 4,67 

11 Мишић Соња 

српски језик 

и 

књижевност Лук Мефиста у Гетеовом "Фаусту" 5,00 

12 
Мишчевић 

Марко историја Војна Крајина 5,00 

13 
Милановић 

Петар историја Карађорђе 3,67 

14 
Обрадовић 

Давид историја Дивљи Запад 4,33 

15 
Обрадовић 

Маријана географија Велика Британија 4,00 

16 
Огњановић 

Урош историја Пунски ратови 3,67 

17 
Редић 

Катарина психологија 

У свету и снова- основне карактеристике 

и тумачење снова 5,00 

18 Роглић Лука рачунарство Приватност на Интернету 5,00 
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и 

информатика 

19 Селић Марио географија Њујорк 5,00 

20 
Стокић 

Владимир историја Апис 5,00 

21 Тадић Марија историја Млада Босна 5,00 

22 
Ћирковић 

Марина 

ликовна 

култура 

Ренесанса у Италији- Микеланђело 

Буанароаи 5,00 

23 
Чучковић 

Ирена историја Историја југословенске рок музике 5,00 

24 
Величковић 

Анђела хемија Водонична веза 3,67 

 

 
 
 4-3 

Р.Б. 
Презиме и име 

ученика 
Матурски 

рад 
Тема матурског рада  

1 Армуш Бојана географија Италија 5,00 

2 Јањић Милош географија Мртво море 4,00 

3 
Јевремовић 

Милица географија Кина 5,00 

4 
Јовановић 

Игор 

ликовна 

култура "Пол Гоген" 4,33 

5 Јоцић Душка 

ликовна 

култура Историја костима деветнаестог века 5,00 

6 
Мартиновић 

Јована географија Ниш 4,33 

7 
Митровић 

Алекса биологија Минералне материје у људској исхрани 4,33 

8 Мркаљ Стефан биологија Мишићни систем човека 4,00 

Укупан број 
ученика са 
одличним 
успехом 

67% 

Укупан број 
ученика са 

врло 
добрим 

успехом … 

Успех одељења    IV-2 
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9 Панић Милан историја Крсташи и Јерусалим 5,00 

10 
Пауновић 

Кристина географија Фрушка гора 4,67 

11 
Петрашковић 

Милица историја Спарта 5,00 

12 
Станисављевић 

Ксенија 

ликовна 

култура Фрида Кало 4,67 

13 
Стрејкић 

Кристина географија Национални парк Ђердап 5,00 

14 
Шекуларац 

Александар историја Фидел Кастро 4,33 

15 
Шћекић 

Христина биологија 

Систематика, морфо-анатомија и 

екологија слонова 5,00 

 
 
 
 
   4-4 туристички техничар-оглед 

Презиме и име ученика 

С
р

п
ск

и
 је

зи
к 

С
тр

уч
н

о
-т

е
о

р
и

јс
ка

 з
н

ањ
а 

М
ат

ур
ск

и
 п

р
ак

ти
чн

и
 р

ад
, 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

је
 А

 И
 Б

 

С
р

е
д

њ
а 

о
ц

ен
а 

Вујчић Јована 4 5 3 4,00 

Грбић Александар 3 5 5 4,33 

Данилов Марија 4 5 5 4,67 

Ђурић Викторија 3 5 5 4,33 

Животић Данијел 5 4 4 4,33 

Јанковић Наташа 3 5 5 4,33 

Јовановић Александар 4 5 5 4,67 

Кузмановић Јован 3 3 3 3,00 

Укупан 
број 

ученика са 
одличним 
успехом … 

Укупан 
број 

ученика са 
врло 

добрим … 

Успех одељења    IV-3 
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Лезић Младен 4 5 4 4,33 

Маринковић Елиана 4 3 3 3,33 

Марковић Алекса 3 5 5 4,33 

Матејић Александра 4 4 4 4,00 

Миловановић Анђела 4 4 3 3,67 

Милосављевић Катарина 5 5 5 5,00 

Пауновић Дејана 4 5 5 4,67 

Петровић Марина 5 5 5 5,00 

Саватић Ивана 5 5 5 5,00 

Симић Вања 3 4 3 3,33 

Спасић Михајло 2 5 3 3,33 

Станисављевић Драгана 3 5 4 4,00 

Стокић Дејан 3 2 4 3,00 

Цвејић Милена 3 5 5 4,33 

Џамбас Јелена 3 5 5 4,33 

Живојиновић Предраг 2 4 2 2,67 

Станојевић Татјана 4 3 4 3,67 

Вујчић Јована 4 5 3 4,00 

 

 
 

 3-4 Трговац  

Р.б. 
Презиме и име 

ученика 
Тема Оцена 

1 Aлексић Дарко Снабдевање продавнице робом 5 

Укупан 
број 

ученика 
са 

одлични
м 

успехом … 

Укупан 
број 

ученика 
са врло 
добрим 
успехом 

52% 

Укупан 
број 

ученика 
са  

добрим 
успехом 

24% 

Број ученика 
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2 Ђорђевић Јована Продаја робе у самоуслугама 5 

3 Живковић Дамјан Припрема робе за продају 4 

4 Јовановић Моника Продаја робе у самоизбору 5 

5 Јовић Душан 

Продаја електротехничке и 

металне  робе 
5 

6 Пајкић Милица 

Техника завршних послова 

продаје 
5 

7 Пантић Милена Припрема продавнице за ра 5 

8 
Првуловић 

Александра 

Продаја робе у класичним 

продавницама 
5 

9 Раиновић Јелена Продаја робе у робним кућама 5 

10 Стојковић Гордана Инвентарисање 4 

11 Стокић Ивана Преузимање робе 5 

12 Трифуновић Јован Преузимање робе 4 

13 Стокић Марија Инвентарисање 5 

 

 
 
3-5 кувар/конобар 

Р.б. 
Презиме и име 

ученика 

О
б

р
аз

о
в
н

и
 

п
р
о
ф

и
л
  

С
р

ед
њ

а 
о
ц

ен
а
 

Тема 

 

 

Тема 

1 Антић Стефан 
Конобар 5 

КОН-6 

Услуживање ручка у ресторану „A la 
carte“ применом III варијанте 
француског начина услуживања 

2 Бојовић  Душан 
Кувар 5 

КУВ-33 

Валдорф салата; Хајдучки ћевап, 
Парадајз салата; Палачинке са 
чоколадом 

3 Бојић Стефан 
Конобар 5 

КОН-7 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“ применом I варијанте 
француског начина услуживања 

4 Зарић Милан 

Кувар 5 

КУВ-37 

Салата од говеђег меса; Риба на 
тршћански начин, кувани слани 
кромпир, краставац салата; 
Палачинке са џемом 

Укупно 
одличних 

оцена 
77% 

Укупно 
врло 

добрих 
оцена 
23% 

Успех трговаца на 
завршном испиту 
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5 Ивановић Милена 
Кувар 4 

КУВ-15 

Потаж од печурака; ролат Штефани, 
спанаћ као крем, парадајз салата, 
Воћна салата 

6 Кузмановић Анита 
Кувар 5 

КУВ-19 

Рижото са печуркама; Розбратна на 
српски начин, купус салата; Воћна 
салата 

7 Матић Сара 
Кувар 5 

КУВ-23 

Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, 
витаминска салата; Принцес крофне 
са шлагом 

8 
Мијајловић 
Анастасија 

Кувар 5 
КУВ-8 

Валдорф салата; Чобански ћевап, 
српска салата; Гратиниране 
палачинке са орасима 

9 
Миловановић 
Милош 

Конобар 5 
КОН-38 

Услуживање ручка у ресторану „A la 
carte“ применом III варијанте 
француског начина услуживања 

10 Петковић  Далибор 

Конобар 5 

КОН-25 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“ са елементима барског 
пословања применом III варијанте 
француског начина услуживања 

11 Петковић  Михајло 
Кувар 5 

КУВ-39 

Потаж од печурака; Карађорђева 
шницла, мешано вариво, мимоза 
салата; Палачинке у винском шатооу 

12 Петровић Родољуб 

Конобар 5 

КОН-26 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“ са елементима барског 
пословања применом бечког начина 
услуживања 

13 Рече Кристина 
Кувар 5 

КУВ-12 

Потаж од печурака; Бифтек Монте 
Карло, мешано вариво, парадајз 
салата; Сува пита са орасима 

14 Симурдић Милош 
Конобар 4 

КОН-8 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“ применом III варијанте 
француског начина услуживања 

15 Радуловић Момир 
Кувар 5 

КУВ-44 

Смуђ „орли“, филе мињони са 
печуркама, мешано вариво, мимоза 
салата, палачинке са чоколадом. 

16 Савић Бојан 
Кувар 4 

КУВ-43 

Поховане лигње, хајдучки ћевап, 
краставац салата, сува пита са 
орасима 

17 Грујић Данијел 
Кувар 5 

КУВ-1 

Валдорф салата; Кордон блу, 
мешано вариво, зелена салата; Кох 
са винским шатоом 

18 Живковић Марко 

Конобар 4 

КОН-27 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“ са елементима барског 
пословања применом III варијанте 
француског начина услуживања 

19 Јосић Немања 

Кувар 5 

КУВ-21 

Гратиниране палачинке са сиром; 
Телећи медаљони са сосом од 
печурака, мешано вариво, српска 
салата; Принцес крофне са шлагом 
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20 Павловић  Марко 

Кувар 4 

КУВ-36 

Велуте од пилећег меса; Соте 
''Строганов'', динстани пиринач, 
парадајз салата; Гратиниране 
палачинке са орасима 

21 
Пауновић 
Андријана 

Кувар 5 

КУВ-18 

Поховане палачинке са шунком; Соте 
Строганов, пиринач вариво, српска 
салата са сиром; Гратиниране 
палачинке са орасима 

22 Мркаљ Сава 

Конобар 5 

КОН-39 

Услуживање вечере у ресторану „A la 
carte“, предјело применом III 

варијанте а главно јело применом I 
варијанте француског начина 

услуживања 
 

 
 

  Одржано 5 испитних одбора. 
  Наши ученици традиционално добро пролазе на пријемним испитима за упис на 
факултете. И ове године упис матураната на факултете био је врло успешан. 
 

 Дипломе, награде, похвале 
 

 СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА МАТУРАНТИМА 2017. 

  У понедељак 19.06. генерација 2017. је и званично завршила школовање у 

Средњој школи у Великом Градишту. Пред препуном свечаном салом школе директор 

школе са одељенским старешинама завршних разреда уручио је матурантима дипломе, 

награде, признања и похвалнице. Ученици нижих разреда припремили су пригодан 

програм у коме су читали одломке из овогодишњих матурских радова. Свим 

матурантима желимо успешан наставак школовања. 
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Свечана додела диплома 
 

НОСИОЦИ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ И ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

                  

Милошевић Немања               Милосављевић Катарина 

 

Милошевић Немања - ђак генерације - Гимназија 

Милосављевић Катарина - ђак генерације - Туризам, угоститељство и трговина 

Адамовић Милица 

Ивковић Александра 

Миливојевић Милан 

Милошевић Зоран 

Стојановић Станислава 
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Ћировић Иван 

Чучковић Ирена 

Карапанџић Давид 

Роглић Лука 

Ђорђевић Александра 

Армуш Бојана 

Јоцић Душка 

Панић Милан 

Стрејкић Кристина 

Шћекић Христина 

Рече Кристина 

Мијајловић Анастасија 

 

ДОДЕЛА НАГРАДА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ - НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ 
УЧЕНИЦИМА И ПРОФЕСОРИМА 

 Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је 23. јуна награде 

најуспешнијим ученицима завршних разреда основних и средњих школа, ученицима који 

су освојили неко од прва три места на републичким такмичењима и њиховим 

професорима, заслужним за успех. Уз књигу, “вуковци“ су награђени и са по 3.000 динара 

док су ђаци генерације добили ваучер за техничку робу у износу од 35.000 динара. 

Добитници ваучера са овим износом су и Никола Кнежевић који је на републичком 

такмичењу из хемије освојио прво место, Растко Јокић са освојеним првим местом из 

књижевности док је Немања Милошевић, који је уједно и ђак генерације Гимназије, за 

освојено друго место из српског језика и језичке културе награђен ваучером у вредности 

од 27.000 динара. Спортистима, одбојкашима, фудбалерима, џудистима и каратистима 

који су провели 5 дана на наградном путовању у Венецију, уручени су и сезонски ваучери 

за базене Силвер Лејка, У име награђених, свим присутнима обратио се ученик Средње 

школе, Немања Милошевић, захваливши свима који су га подржавали, имали 

разумевања и ценили његове успехе,           
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Додела награда 
 

 

ОПШТИНСКА НАГРАДА ЗА ДАН ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

  На свечаној седници Скупштине општине Голубац одржаној 09.07.2017. Средњој 

школи из Великом Градишта додељена је ПЛАКЕТА за допринос у развоју општине 

Голубац и изванредне резултате постигнуте у друштвеном и привредно-економском 

развоју.  
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 ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ЗА ДАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

  Као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим 
областима од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, СО 
Велико Градиште, за дан општине, 2.августа 2017. најуспешнијим грађанима и 
институцијама доделила је  награде у виду дипломе. 
  Општинску награду добио је Немања Милошевић, ђак генерације наше школе. 
Немања се захвалио у име свих награђених.  
 

Извештаји о раду стручних органа  
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ  

  У току школске 2016/17. године Наставничко веће је радило према утврђеном 
плану предвиђеном Годишњим планом рада. Одржане су неке седнице које нису 
планиране, а које су биле неопходне. На седницама се говорило о стручним и 
најважнијим питањима школског рада. Детаљно се разговарало о резултатима рада 
ученика, проблемима и мерама за побољшање успеха. Решавани су актуелни проблеми, 
а све у интересу доброг и организованог рада школе. 
Одржано је 19 седница Наставничког већа. 
Дневни ред седница Наставничког већа:   
 
31.08.2016. 

1. Извештај на крају 2015/2016 школске године 

2. Усвајање новог записничара 

3. Именовање одељенских старешина 

4. Усвајање распореда часова 

5. Обавезе на почетку 2016/2017 школске године 

6. Разно 

 
08.09.2016. 

1. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2015/2016 

годину 

2. Разматрање извештаја о раду директора за школску 2015/2016 годину 

3. Разматрање годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину 

4. Усвајање измењеног распореда часова  

5. Разно 
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19.09.2016. 

1. Извештај са матурске екскурзије 

2. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

3. Разно 

 
31.10.2016. 

1. Избор два наставника који су у протеклој години остварили изузетне резултате у 

васпитно-образовном раду, а који ће бити награђени од стране Општине Велико 

Градиште поводом Дана просветних радника 

2. Извештај са семинара и осталих облика стручног усавршавања 

3. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

4. Разно 

 
18.11.2016. 

1. Анализа успеха после првог класификационог периода и предлози мера 

2. Примена правилника о оцењивању 

3. Васпитно-дисциплинске мере 

4. Саопштење Tима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

5. Учешће у пројекту „Сарадњом до знања“ 

6. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

7. Разно 

 

02.12.2016. 

1. Усвајање измена распореда часова 

2. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

3. Разно 

 

15.12.2016. 



                                        

стр. 49 oд 149 

Средња школа Велико Градиште 

1. Упознавање Наставничког већа са садржајем записника просветног инспектора бр. 

614-16/2016-01-2 

2. Доношење програма екскурзија ученика нижих разреда за школску 2016/2017 и 

доношење програма матурске екскурзије за 2017/2018 школску годину 

3. Пројекат „Сарадњом до знања“ 

4. Разно 

 

28.12.2016. 

1. Израда плана интегритета 

2. Планови и обавезе до краја 2016. године 

3. Разно 

17.01.2017. 

1. План надокнаде нереализованих наставних дана 

 

25.01.2017. 

       1.   Анализа успеха после другог класификационог периода 

2. Васпитно-дисциплинске мере 

3. Давање сагласности на измењени састав Тима за заштиту од насиља, злостављања 

и занемаривања 

4. Извештаји свих Тимова, Актива и Стручних већа 

5. Усвајање тема за матурске испите 

6. Разно 

 

22.02.2017. 

1. Усвајање измењеног распореда часова  

2. Разно 
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27.03.2017. 

1. Измена састава школских тимова 

2. Разно 

 

18.04.2017. 

1. Измена распореда часова 

2. Разно 

27.04.2017. 

1. Такмичења ученика 

2. Васпитно-дисциплинске мере 

3. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

4. Извештаји после одржаних родитељских састанака 

5. Извештаји ментора о изради матурских радова 

6. Реализација пројекта „Сарадњом до знања“ 

7. Разно 

 

22.05.2017. 

1. Измена распореда часова 

2. Ослобађање од наставе физичког васпитања 

3. Разно 

 

06.06.2017. 

        1. Предлог за општинску награду 

 

15.06.2017. 

1. Усвајање оцена после одржаних матурских и завршних испита (секретар испитног 

одбора) 
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2. Избор ученика за доделу диплома за посебно истицање из појединих предмета 

3. Избор ученика генерације (комисија за избор ученика генерације) 

4. Обавезе до краја школске године 

5. Разно 

 

26.06.2017. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта (гимназија, 

трговац) 

2. Предлози за похвале и награђивање ученика 

3. Реализација редовне, допунске, додатне и припремне наставе 

4. Годишњи извештаји Тимова, Актива и Стручних већа 

5. Извештај о реализацији пројекта „Сарадњом до знања“ 

6. Комисије за упис 

7. Обавезе до краја школске године 

8. Разно 

 

18.08.2017. 
 

1. Распоред обавеза до почетка нове школске године 

2. Комисија за израду годишњег плана рада школе 

3. Евиденција, матичне књиге, дневници 

4. Наставни планови 

5. Разно 

   

 ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

  Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, сарадници у настави који 
изводе васпитни-образовни  рад у одељењу, као и представници одељењских заједница. 
Одељенска већа су радила као и претходних година. Седнице су одржаване за 
класификационе периоде. Ове седнице су имале јединствен дневни ред, а обухватио је 
извештај о успеху и изостајању ученика и реализацији наставног плана и програма. 
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Одељенска већа су посебну пажњу посвећивала прекршајима ученика и благовременом 
изрицању мера и праћењу ученика како би дошло до корекције понашања.  
 

ПРВА СЕДНИЦА ОДРЖАНА ПОЧЕТКОМ НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају првог класификационог периода, 

2. Дисциплина и изостајање ученика, 

3. Реализација часова, 

 

ДРУГА СЕДНИЦА ОДРЖАНА КРАЈЕМ ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Резултати успеха постигнути на крају првог полугодишта, 

2. Владање ученика, 

3. Реализација редовне, додатне и допунске наставе,  

4. Реализација ваннаставне активности 

 

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОДРЖАНА ПОЧЕТКОМ АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ. 

Дневни ред: 

1. Успех, дисциплина и изостајање ученика на крају другог класификационог 
периода 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА У ЈУНУ МЕСЕЦУ 2017. 

Дневни ред: 

1. Успех и владање ученика на крају школске године, 

2. Реализација наставних планова и програма, 

3. Предлог ученика за похвале и награде, 

 

ПЕТА СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У АВГУСТУ МЕСЕЦУ 2017. 

Дневни ред: 

1. Резултати поправних и разредних успех и владање ученика на крају школске 
године,и успех ученика првог и другог разреда кувар и конобар. 

Поједина одељењска већа одржала су већи број седница у односу на план. 
 

 СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

 Протекле године формирана су следећа Стручна већа: 
- веће професора српског и страних језика   
- веће професора енглеског језика 
- веће професора природних наука 
- веће професора друштвених наука 
- веће професора ликовне културе, музичке уметности и физичког васпитањ 
- веће професора економске групе предмета 
Већа су радила по плану. 
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Извештај стручног већа српског језика и књижевности и страних 
језика за школску 2016/17 годину 

 

  У току школске 2016/17. одржано је шест седница Стручног већа професора 

српског и страних језика. 

  Рад Стручног већа у протеклом периоду, поред редовне наставе остварен је кроз 

следеће активности: додатну и допунску наставу, припремну наставу, рад секција, посете 

позоришту, посету Сајму књига, сарадњу са осталим већима, Ђачким парламентом 

Школе, Музејом, Народном библиотеком „Вук Караџић“ и Културним центром из Великог 

Градишта . 

  Додатна настава и рад секција се реализовао према Плану и остварио кроз 

припрему ученика за такмичење из језика и књижевну олимпијаду (тестови из српског и 

немачког језика, и тестови из познавања књижевности и науке о књижевности), упутства 

за израду матурских радова,  увођење ученика у вештину превођења, драмска секција 

(Припрема представе по тексту М. Витезовића „Лајање на звезде“ у адаптацији Весне 

Станковић, глумице, припрема за рецитовање, припрема Светосавске академије, посете 

позоришту („Швабица“ ЈДП), припрема Дана Америке и Дана Италије, учешће у акцијама 

Ђачког парламента Школе, Народне библиотеке „Вук Караџић“, Музеја (активно учешће у 

обележавању јубилеја писаца, Ноћи књиге, Ноћи музеја, Дан ауторских права-ученици у 

улози библиотекара, „Зашто је важно читати?“), квиз опште културе, припреме ученика за 

јавну презентацију радова и талената, припрема приредбе за свечану доделу диплома 

матурантима. 

  У октобру 2016. Веће професора српског и страних језика, у сарадњи са Већем 

професора енглеског језика, Активом професора ликовне културе и историје уметности и 

Библиотечком секцијом, организовало је посету Међународном сајму књига у Београду. 

Том приликом посетили смо и Дом Јеврема Грујића у којем је тада била актуелна 

поставка изложбе слика Уроша Предића.  

  Ове године, у оквиру пројекта „ДЕЛФ у школи“, француска Хуманитарна 

организација АДИФЛОР, доделила је нашој школи донацију у књигама на француском 

језику. Церемонији доделе у Француском институту, присуствовали су директор Школе 

Зоран Ташић и професор француског језика Војка Миловановић, координатор пројекта 

„ДЕЛФ у школи“. Књиге је уручила амбасадор Француске у Србији, Њена екселенција 

госпођа Кристин Моро. 

  Светосавска  академија била је и ове године посећена и окарактерисана као веома 

успешна, креативна и афирмативна. Била је у духу померања граница, како личних, тако 
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и колективних и националних. У духу човекољубља, одсуства ксенофобије, позивања на 

љубав, пријатељство, заједништво, чување традиционалних и свих човекових вредности, 

позивања на Светосавље и важност знања, као и важност ширине духа и ума. 

Овогодишњи аутор беседе и беседник, био је Давид Карапанџић, матурант, чијом је 

надахнутом беседом најављен и концепт овогодишње академије. У њој су учествовали 

ученици од 1.до 4.разреда, као и ученице на размени, Катлин Бигер из Америке, и 

Миријам де Пало из Италије. 

  И ове године ученици су постигли успехе на свим такмичењима. До републичког 

нивоа стигло се из свих области овога Већа, из којих су се ученици такмичили: из српског 

језика и језичке културе (Немања Милошевић, 4.разред), из немачког језика (Соња 

Мишић, 4.разред) , рецитовања (Немања Ђурић, 3.разред) и књижевне олимпијаде 

(Растко Јокић, 2.разред). Остварени су и резултати на републичким такмичењима и то оба 

прва места: Немања Милошевић у Тршићу, на Такмичењу из српског језика, и Растко 

Јокић у Сремским Карловцима, на Књижевној олимпијади. 

  Сарадња са Народном библиотеком „Вук Караџић“ из Великог Градишта, и ове 

године се наставила. Носилац тих активности углавном је била Сања Ђокић, професор 

књижевности, а наши ученици су отпратили, и активно учествовали у свему важном што 

се у Библиотеци дешавало: пријем првака, „бити библиотекар на један дан“, Дан 

матерњег језика, Светски дан књиге и ауторских права, и бројне промоције и књижевне 

вечери. 

  Сарадња са Културним центром нарочито је забележена кроз такмичење из 

рецитовања, као и кроз ученичку активну подршку манифестацијама које су у 

организацији ове установе. Као новинари и извештачи, али и аматерски глумци, наши 

ученици су учествовали у Фестивалу „Штап и канап“, у којима се такмиче аматерска 

позоришта са представама изведеним помоћу врло скромних материјалних средстава. 

Приликом откривања бисте Жанке Стокић, глумице рођене у Великом Градишту, наши 

ученици су били водитељи програма. Овде, као и у свим приредбама, посебно треба 

истаћи сарадњу професора овога већа са Ненадом Михајловићем, професором историје 

у нашој школи, и глумцем и редитељем Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ из 

Великог Градишта. 

  Ментроски рад са ученицима, одвијао се кроз активности са ученицима на 

размени, кроз подршку ученицима за учешће на конкурсима, и кроз израду матурског 

рада. Ученица Соња Мишић, радила је, и успешно одбранила, матурски рад под називом 

„Лик Мефиста у Гетеовом Фаусту“. 

  Свечана додела диплома матурантима, била је пропраћена адекватним 

програмом који је подразумевао музичке тачке са симболичним одабиром песама, које 
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су извели ученици нижих разреда, и прозним колаж, сачињен из сегмената матурских 

писмених радова, рађених на овогодишњем матурском испиту из српског језика. 

 

 

 

Пред Домом Јеврема Грујића 

  

 

 

 

 Сајам књига 

 

 

  

Церемонија доделе донација у Француском институту 
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Светосавска академија 

 

   

 Наши ученици и њихово учешће у активностима Библиотеке 

 

 

Свечана додела диплома 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

  Стручно веће професора енглеског језика чине Наташа Стевић, Сандра Величковић 

и Велина Стојковић. На састанку одржаном 21.06. 2017. усвојен је извештај о раду за 

претходну школску годину 2016-2017. Стручно веће професора енглеског језика је 

редовно одржавало састанке на којима је анализирало постигнуте резултате и планирало 

даље активности.  

Време реализације                                                                                              Активности   Носиоци активности  

Септембар Набавка књига за ученике 

прве године 

 

Организовање допунске и 

додатне наставе 

 

Израда плана СУ, пријава 

чланова већа, планирање 

дисеминације на стручном 

већу 

 

Припрема за реализацију 

пројекта “Унапређење 

квалитета наставе- развој 

кључних компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Присуство на акредитованом 

семинару „ Међупредметни 

приступ учењу и развој 

компетенција ученика“  

Наташа Стевић 

 

 

Сандра Величковић  

 

 

Чланови већа 

 

 

  

 

Чланови већа 
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Чланови већа 

Октобар Прављење списка потребне 

литературе 

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре  

 

Реализација свих облика 

наставе 

 

Организација посете Сајму 

књига 

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Студијско путовање  „ Јачање 

образовања за демократију“ 

Стразбур, Француска 

 

Сандра Величковић 

 

 

Чланови већа  

 

 

Чланови већа  

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови већа  

 

 

 

 

 

 

Велина Стојковић 

Новембар Реализација свих облика 

наставе 

 

Одржавање академије „ Дан 

Чланови већа 
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Америке“  

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Чланови већа  

 

 

Чланови већа 

 

Децембар Реализација свих облика 

наставе 

 

Анализа рада на крају првог 

класификационог периода 

 

Припреме  за одржавање 

школског такмичења 

 

Организовање припремне 

наставе за ученике четврте 

године  

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Чланови већа 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Наташа Стевић 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

 

Чланови већа 

 

Јануар Реализација свих облика Чланови већа 
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наставе 

 

Припрема за  школско 

такмичења 

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Одржавање припремне 

наставе  

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

 

 

Наташа Стевић 

 

 

Чланови већа 

 

 

Сандра Величковић 

 

 

Чланови већа 

 

Фебруар Реализација свих облика 

наставе 

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Одражавање школског 

такмичења  

 

Припрема за општинско 

такмичење 

Чланови  већа 

 

 

Чланови  већа 

 

 

Наташа Стевић 
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Одржавање припремне 

наставе  

 

Организација Хипо Глобал 

Инпут такмичења 

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Наташа Стевић 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови већа 

 

 

Март Реализација свих облика 

наставе 

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Одржавање општинског 

такмичења 

 

Припрема за окружно 

такмичење  

 

Одржавање припремне 

наставе 

Чланови  већа 

 

 

Чланови већа 

 

 

Наташа Стевић 

 

 

Наташа Стевић 
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Организација Хипо Глобал 

Инпут такмичења 

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Велина Стојковић 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови већа 

 

Април Реализација свих облика 

наставе  

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Одлазак на окружно 

такмичење 

 

 

Одлазак на полуфинални ниво 

такмичења Хипо Глобал Инпут 

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

Чланови  већа 

 

 

Чланови  већа 

 

 

Наташа Стевић 

 

 

 

Велина Стојковић 
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Одржавање припремне 

наставе 

 

Присуство семинару „ 

Подршка наставницима и 

ученицима у превенцији 

насиља“  

 

Чланови већа 

 

 

 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови већа 

 

 

Мај Реализација свих облика 

наставе  

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Одржавање припремне 

наставе 

 

Присуство семинару „ 

Ефиаксно вођење педагошке 

документације“   

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

Чланови  већа 

 

 

Чланови  већа 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови  већа 
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наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

 

Студијско путовање  „ Јачање 

образовања за демократију“ 

Лисабон, Португалија  

 

 

 

Чланови већа 

 

 

 

 

 

 

Велина Стојковић 

 

Јун Реализација свих облика 

наставе  

 

Одлазак на једнодневне 

семинаре 

 

Избор уџбенка за следећу 

школску годину 

 

Одржавање припремне 

наставе 

 

Реализација пројекта 

“Унапређење квалитета 

наставе- развој кључних 

компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ-

Сарадњом до знања“ 

Чланови  већа 

 

 

Чланови  већа 

 

 

Чланови већа 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

Чланови већа 
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Анализа рада Стручног већа на 

крају ш.г. 2016-2017. 

 

 

 

 

 

Велина Стојковић 

 

 

  Чланови већа су доставили планове ра редовну, допунску и додатну наставу 

педагогу школе. У септембру су набављени потребни уџбеници  за ученике у сарадњи са 

„The English Book „ из Београда, званичним дистрибутером Oxford University Press-a. Сви 

уџбеници су добили акредитацију Министарства просвете Републике Србије. Током првог 

полугодишта реализована је редовна допунска и додатна настава према плану.   

  У овом периоду у сарадњи са професорима српског језика и књижевности 

организована је посета 61. Сајму књига 28.10. 2016. године где је било укључено 54 

ученика наше школе. У Дому Јеврема Грујића ученици су имали прилику да се виде 

изложбу слика „ Још један поглед на Уроша Предића“ која представлја избор дела из 

фонда Народног музеја у Панчеву. Ученици и професори су били одушевљени изложбом.  

  

  У понедељак 07. 11. 2016. у 12 сати у Свечаној сали Средње школе у Великом 

Градишту одржана је презентација ДАН АМЕРИКЕ. Презентацију је одржала  Кејт Бигер, 

ученица из Америке, која  у оквиру међународне размене ученика похађа  нашу школу. 

Кејт је присутним ученицима говорила о граду и држави из које потиче,  о својој 

свакодневници, својим интересовањима, али им је представила и своје виђење 

Сједињених Америчких Држава. Реализацију овог догађаја подржали су матуранти наше 

школе: Александра Ђорђевић, Александра Ивковић,  Соња Мишић, Ксенија 

Станисављевић, Ирена Чучковић, Стефан Милојковић, Давид Обрадовић, Никола Пантић 
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и Лука Роглић који су рецитовали песме Боб Дилана, овогодишњег добитника Нобелове 

награде за књижевност  и Анђела Милорадовић, ученица наше школе код које смештена 

Кејт . Ученици друге године профила  кувар-конобар у организацији професора куварства 

Мирка Симића припремили су пригодно послужење.  Презентација је реализовована од 

стране Стручног актива професора енглеског језика и професорке Сање Стефановић.  

 

  Током другог полугодишта поред редовних активности, интензивиране су 

припреме за такмичења из енглеског језика.  

04.03.2017. године у Средњој школи одржано је међународно такмичење Global Hippo и 

по први пут наша школа је имала два учесника, ученика 4.године Стефана Милојковића и 

ученика 1. Године Вељка Томића,  у полуфиналном такмичењу у Београду 1.04.2017.  Ове 

године ученици наше школе имали су 4 представника на Републичком такмичењу из 

енглеског језика : Ирена Чучковић, Катарина Редић, Бојана Армуш и Лука Роглић. 

  У уторак 14. марта 2017.г. у Свечаној сали наше школе одржана је радионица 

„Јачање образовања за демократију“. Радионици је присуствовало 30 ученика као и 

професори грађанског васпитања. Професорка Велина Стојковић је представила модел 

компетенција  потребних за развој културе демократије. Компетенције обухватају 20 

вештина, ставова, вредности и знања потребних за развој  демократске културе, а са 

ученицима је разговарано о начинима  примене ових компетенција у настави.  
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Извештај стручног већа економске групе предмета за школску 2016/2017. 

  Стручно веће економске групе одржало је шест састанака ове године. На првом 

састанку утврђен је план за наредну школску годину, утврђен план блок наставе за све  

профиле и дат је предлог семинара на наредну школску годину. 

На састанцима чланови већа упознавали су се са закључцима донетим на  Педагошком 

колегијуму . 

1) План наставника и њихове обавезе 

2) План стручног усавршавања 

3) Правилник о оцењивању 

4) Ваннаставне активности и тако даље 

  Чланови већа су допунску наставу изводили и адекватно водили. Додатна настава 

се реализовала кроз припреме за такмичења, матурски и завршни испит. 

  На нашим састанцима смо се договарали  о  стручним посетама и излетима, 

правдању изостанака иинтерном вредновању, али и о многим другим темама. 

  Као и сваке године наши ученици су били део Сила феста. У октобру 2016. наши 

ученици смера туристички техничар посетили су  локалитет Виминацијум,  а ученици 

смера – трговац су  били у стручној посети тржног центра Делта сити у  Београду у 

децембру 2016. Ученици су добили радни задатак на који су одлично одговорили.  

  Као и сваке године ученици профила кувар-конобар  предвођени својим 

професорима припремали су и реализовали  школску славу Светог Саву. 

  Са ученицима смера туристички техничар и кувар-конобар посетили смо 

овогодишњи сајам туризма - најуспешнију туристичку  манифестацију  у  Србији и 

региону. Овде су наши ученици, Немања Мишић и Алекса Ђорђевић имали учешће у 

коктелу који је приредила Општина Велико Градиште после своје презентације. Ученице 

Јована Благић, Јована Милорадовић и Ивана Јовановић биле су на штанду ТО Велико 

Градиште. После сајма ученици су посетили тржни центар „ДЕЛТА СИТИ“. Посета сајму је 

прошла без икаквих проблема и у добром расположењу. Ученици су се вратили 

задовољни и са још једним искуством значајним за њихово даље школовање и рад. 

  Посета Лепенском виру, винаријама и пимницама ове године није реализована 

због неинтересовања ученика. 

  Чланови нашег већа имали су   ове године по први пут сарадничку наставу у којој 

су баш сви чланови забележили  своје учешће. 
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  Наши ученици смера туристички техничари учествовали су на такмичењу – 

Дигитална комуникација у туризму „Ситуација случаја“ које је организовао Универзитет 

Сингидунум. Ученице: Саватић Ивана, Данилов Марија и Јовановић Катарина предвођене 

професорком Светланом Стефановић освојиле су четврто место, а ученици  

Милосављевић Катарина, Спасић Михајло и Пауновић Дејана предвођени професорком 

Данијелом Парезановић освијили су друго место на овом такмичењу. 

  Ученици смера трговац, Јовић Душан и Пајкић Милица ове године су учествовали 

на републичком такмичењу из Трговинског пословања са практичном наставом, 

предвођени са професорком Снежаном Рашић и освојили су осмо место. 

  Ученици смера кувар-конобар учествовали су реализацији Дана школе у Голупцу, 

Миловановић, Антић, Бојић, Петковић, Мркаљ, Радуловић и Јосић, а ученици Биришић и 

Степић послуживали су на коктелу поводом дана рома. 

  Матура за туристе, завршни испит за трговце, као и куваре-конобаре ове године је 

протекао без  проблема, захваљујући великом залагању наших   предметних професора, 

али и  као доказ знања и зрелости наших ученика, матураната. 

 

       Веће професора друштвених наука         

  Веће професора друштвених наука у Средњој школи чине предметни професори: 

историје, географије, социологије, психологије, филозофије, устава и права грађана и 

грађанског васпитања. У реализацији остваривања Годишњег плана рада овог већа 

учествовали су Ненад Михајловић, Милош Петровић, Данијела Парезановић, Ана Илић, 

Миљан Вељковић, Марија Рајић, Ивана Боснић и Марија Стојановић. 

- Планирање и спровођење наставног плана и програма редовне, додатне, допунске и 

припремне наставе по класификационим периодима 

- Извођење угледних и сарадничких часова и присуствовање истим (теме угледних и 

сарадничких часова биле су одређене у складу са месечним плановима, афинитетима 

ученика и актуелним дешавањима у школи)  

- Корелација са другим предметима Стручног већа 

- Учешће у разним пројектима школе (Сарадњом до знања) и предвиђеним семинарима 

,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ ,,Ефикасно 

вођење педагошке документације“ и „Подршка наставницима и ученицима у превенцији 

насиља“ 

- Организација и учешће на стручним предавањима и трибинама 
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- Менторски рад са студентима и  помоћ при изради матурских радова-преко 30 радова, 

као и рад са ванредним ученицима 

- Организација и учешће на такмичењима, у складу са прописима Министарства просвете 

(Такмичења из историје и географије) 

- Организовање квизова знања из сродних предмета 

- Стручно усавршавање професора унутар и ван институције 

- Презентација семинара, организовање  радионица, презентација уџбеника и 

занимљиве литературе  

- Сарадња са другим Стручним већима 

- Интерне посете часовима 

- Учешће на прегледању комбинованих тестова Мале матуре 

- Организовање и припрема прослава у школи: прослава Светог Саве, припрема 

приредбе поводом свечане доделе диплома матуранатима 

- Учешће у раду других тимова и актива 

  Седнице Стручног већа друштвених наука одржаване су по плану (одржано 5 

званичних седница), али и по потреби у зависности он догађања и активности у школи и 

обавештења са Педагошког колегијума или седница Одељенских већа. Сви часови и 

активности за шк. 2016/17. су реализовани по плану и програму, али и многе активности 

које нису биле предвиђене истим, чиме закључујем да је Веће друштвених наука радило 

у складу са потребама ученика и школе, а самим тим и на свом сопственом стручном 

усавршавању. 

 

Извештај о раду стручног  већа природних наука за школску 2016/17. 

Председник Стручног већа 

Бојана Живковић, професор математике 

Чланови Стручног већа 

Марко Петровић, професор математике Биљана Лукић, професор информатике 

Јелена Голубовић, професор математике Драгана Стокић, професор информатике 

Славица Тодоровић, професор математике Маргита Ерић, професор хемије 

Горан Мишић, професор биологије Весна  Новковић, професор хемије 

Јелена Бунчић, професор биологије Иван Стојановић, професор физике 

Тодор Драгољевић, професор физике  
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Веће  је ове школске године, своје активности реализовало у складу са својим 
планом , који је део Годишњег плана . У току школске године одржали смо четири 
састанка са следећим дневним редом: 
 
      Први састанак, одржан 28.10.2016. 

Дневни ред: 
1. Избор заједничког семинара за ову школску годину 
2. Разматрање општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног 
образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета 
 
Други састанак, одржан  19.10.2016. 

Дневни ред: 
1.Разматрање о промени акта о стручном усавршавању 
 
Трећи састанак, одржан 20.01.2017. 

Дневни ред: 
1. Реализација плана и програма за прво полугодиште 
2. Реализација такмичења 
3. Реализација допунске и додатне 

 
Четврти састанак, одржан 09.06.2017. 

Дневни ред: 
1. Реализација плана и програма за друго полугодиште 
2. Реализација такмичења 
3. Реализација допунске и додатне 
4. Писање извештаја 

 
План и програм свих облика васпитно-образовног рада су реализовани. Преглед  

осталих облика наставе по предметима: 
 

 Допунска  Додатна  Припремна  

Марко Петровић 6   

Бојана Живковић 30 4 3 

Јелена Голубовић 2   

Славица Тодоровић 6  4 

Весна Новковић 25 13  

Маргита Ерић    

Горан Мишић 27 35 21 

Јелена Бунчић    

Драгана Стокић 31 6 + 214 e-mail-ова и 
post-ова 

 

Биљана Лукић 15 15 2 

Иван Стојановић    

Тодор Драгољевић    
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Професори овог већа, током године су учествовавали у различитим активностима, а и 

сами су били организатори.Чланови нашег већа су и чланови других тимова и актива и 

дали су велики допринос њиховом раду. 

 16.10.2016. године у холу Средње школе обележен је светски дан здраве хране. Уз 

присуство великог броја ученика, професора, представника Дома здравља и 

грађанства испробали смо изврсне специјалитете које су од здравих састојака 

припремили ученици смера кувар.  

 И ове године је у нашој школи обележен CodeWeek – светска недеља 

програмирања. Циљ ове манифестације у целом свету је популаризација 

програмирања и учење програмирања коришћењем различитих алата. У 

организацији Биљане Лукић, проф. рачунарства и информатике, 22 ученика наше 

школе, из првог, трећег и четвртог разреда гимназије су учествовали у 

радионицама, које су одржане 19. 20. и 21. октобра у кабинету информатике. На 

овим радионицама ученици су научили алат Java Usin Alice са којим су 

испрограмирали више десетина апликација. 

 15 km za 2h i 52 min! Учинак је испраћен дигиталним мерачем. 

Међународни Дан пешачења обележава се 15.октобра, али је у нашој школи 

обележен касније. Организација и реализација: Горан Мишић, координатор 

екосекције СШВГ, Катарина Јатић, проф.физичког васпитања, Милена Васић, 

проф.економске групе предмета, и двадесет четворо ученика. 

 Средња школа из Великог Градишта је у току новембра 2016. године постала члан 

ORACLE Академије (OracleAcademy). ORACLE је водећа компанија која покрива 

сервисе база података и информационих система као и Java програмских решења. 

Компанија остварује сарадњу са едукационим установама у свету, обезбеђујући 

при том сопствене ресурсе и експретизу, а све у циљу едуковања младих 

стручњака из области информационо – комуникационих технологија. 

 Обележен је 4.новембар, Светски Дан климатских промена, пројекцијом филма 

„Пре потопа“, глумца и режисера Леонарда Дикаприја. 

 Обележен је 10.новембар, Светски Дан науке за мир и развој, облачењем у бело 

свих актера у школи, у организацији Горана Мишића, професора биологије. 

 Приведена је крају прва етапа перманентног сакупљања чепова у склопу акције 

„Чепом до осмеха“, у реализацији Милене Васић, професорке економске групе 

предмета, и Горана Мишића, професора биологије. 
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 Сваке недеље су се чланови екосекције бавили припремом папира и картона за 

рециклажу, док свакодневно сакупљање обављају и ученици и професори. 

 У четвртак, 30. новембра, одржано је изузетно занимљиво предавање о свим 

релевантним питањима која се тичу проблема сиде, од стране искусне екипе из 

Дома здравља у Великом Градишту. Сутрадан, 1. децембра, у организацији 

Екосекције из Средње школе одржан је још један програм. На самом почетку је 

била презентација која је послужила као подсетник на јучерашње стручно и 

целовито предавање, а остатак програма био је посвећен превенцији болести 

зависности, нарочито проблему наркоманије, која је скопчана са проблемом сиде. 

Циљ програма био је да се на емотиван начин дочара пакао који очекује све који 

потпадну под утицај дроге. 

 У петак, 16.12.2016.год., ученици из наше школе су у рекордном броју посетили 

јубиларни Фестивал науке. У одлично организованом простору могли су да виде 

поставке из бројних научних области – од (чисте) енергетике, преко примењене 

психологије, форензике, до класичних експеримената и експоната из физике, 

хемије, биологије и екологије. За разлику од претходних година, ове смо имали 

посебно задовољство да учествујемо у научно-позоришном спектаклу коју су 

осмислили и извели гости из шведског Универзитета у Лунду, једном од 

најстаријих на свету и свакако најцењенијих. Научници се нису либили да 

комбинују кловновско понашање са мајсторским приказивањем и објашњавањем 

феномена који су у вези са ласерима – лајт-мотивом представе. 

 и 11. марта 2017. у Хотелу Crowne Plaza у Београду, под покровитељством 

Министарства просвете одржан је EDUfair који већ 14 година помаже младима из 

Србије и региона у њиховом избору образовања и будућих каријера под слоганом 

„ШТА УПИСУЈЕШ?" На једном месту ђаци средњих школа, студенти, млади 

професионалци, као и родитељи, могли су да се упознају са програмима преко 100 

факултета, из Србије и иностранства, државних и приватних. Факултети и високе 

школе предствили су своје основне и мастер програме, амбасаде програме 

стипедија, а и ове године је фокус био на МБА студијама које су тренутно 

најпопуларнији академски програм у свету. 43 ученика Средње школе из Великог 

Градишта, као и пет професора (Вера Стокић, Милена Васић, Биљана Лукић, 

Александра Димитријевић и Сања Стефановић ) и ове године је посетило Сајам 

образовања. Ученици и професори учествовали су у радионици коју је водио 

Марко Стојановић, драмски уметник и професор на Универзитету Сингидунум. 

Такође, ученици су били у прилици да се боље информишу и сазнају како 

аплицирати и добити стипендију, како положити пријемни испит, како одабрати 
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факултет и сл. Осим тога, за професоре су били обезбеђени акредитовани 

семинари у оквиру програма сталног стручног усавршавања наставникa. 

 Први дан пролећа 2017. искористили смо за реализацију највеће акције до сада. 

Електрични и електронски отпад који је чуван и нагомилаван деценијама, као и 

лименке које смо сакупљали неколико година уназад, све је предато људима који 

ће се постарати да тај отпад, изузетно опасан јер садржи тешке метале, заврши у 

рециклажном центру. 

 Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује 

људе да користе нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају 

приступ многобројним могућностима онлајн света. Кампања се организује сваке 

године у марту под покровитељством организације Телецентри Европе која 

представља мрежу телецентара.Ове године Онлајн недеља одржана је  од 27. 

марта до 2. априла у нашој школској библиотеци - ИнфоЦентру са темом 

"Облаци". 

 У уторак 25. априла организатори музичког фестивала “Уранак“ у сарадњи са 

ученицима Средње школе из Великом Градишту и са UG (United Group) 

фондацијом организовали су пролећно чишћење дела Дунава код Сребрног 

језера. Сви млади који су учесвовали у сређивању речног полуострва, тзв. 

“шпица“, на Дунаву код Сребрног језера, њих око шездесет, од стране 

организатора фестивала, награђени су једнодневним картама за фестивал 

„Уранак“. 

 22. априла одржано је окружно такмичење из екологије. Три ученика наше школе 

изборило је пласман на републичко такмичење: ученице другог разреда Дајана 

Крсмановић и Надежда Војиновић и ученица првог разреда Милица Милетић. 

 На хемијском факултету у Београду од 5. до 7. маја одржано је републичко 

такмичење из хемије. Ученик  трећег  разреда наше школе, Никола Кнежевић 

остварио је велики успех. У категорији ученика трећег и четвртог разреда у  

конкуренцији од 56 такмичара из целе Србије освојио је прво место и пласман на 

српску хемијску олимпијаду.  На српску хемијску олимијаду пласира се укупно 12 

најбољих ученика из свих разреда средње школе. СХО представља изборно 

такмичење за олимпијски тим који ће представљати Србију на међународној 

хемијској олимпијади. Никола је на СХО 2017 која је одржана у Београду од 26. до 

27.05 освојио треће место. 
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Извештај стручног већа за музичку, физичку и ликовну културу  

У првом полугодишту школске 2016/17. одржано је седам седница Стручног већа 
професора физичког, музичког  и ликовног васпитања. 

 
Рад Стручног већа у протеклом периоду, поред редовне наставе остварен је кроз 

следеће активности: 
• Рад секција, 
• Организовање и учествовање на такмичењима, 
• Сарадња са осталим већима, Ђачким парламентом Школе 

        Додатна настава и рад секција се реализује према плану за текућу школску годину и 
остварује се кроз 

• Припрему ученика за такмичење у баскету, фудбалу, одбојци, рукомету 
• Припрема Светосавске академије 
• Радионице 

 
Изводи из записника са седница Стручног већа професора физичког, музичког и 

ликовног васпитања 
         
Прва седница одржана је 28. септембра 2016. са следећим дневним редом: 
• План Стручног већа за школску 2016/17.   
        На седници су присуствовали сви чланови већа. 
        Формирање и рад секција је ове године стављено као приоритет рада овог 

већа, како постоји заинтересованост за различите видеове уметничког ангажовања и 
могућност богаћења садржаја ван наставних активности. Одржано је гласање на коме је 
изгласан председник већа. Председник већа остаје исти. 

 
Друга седница одржана је 31.10.2016. са следећим дневним редом: 
• Школски програм 
• Ликовна радионица 
• Међуодељенска такмичења 
• Разно 
• Разговор и предлози са осталим већима везана за драмске секције и 

свечаности. 
 

Трећа седница Стручног већа одржана је 30. 12. 2016. године са следећим 
дневним редом: 
• Извештај са Педагошког колегијума  
• Резултати такмичења 
• Новогодишња радионица 
• Припреме за Светосавску академију 
• Разно 
         
Четврта седница Стручног већа одржана је 30 01.2017. године са следећим 

дневним редом: 
• Извештај са Педагошког колегијума 
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• Светосавска академије 
• Разно 

 
   Пета седница одржана 26. 03. 2017. године са следећим дневним редом: 

• Реализација првог полугодишта школске 2016/2017. године 
• Такмичења 
• Разно 
 
Шеста седница одржана је 25.05.2017. године са следећим дневним редом: 
• Такмичења 
• Разно 
 
Седма седница одржана 11. 06. 2017. године са следећим дневним редом: 
• Уџбеници 
• Крај школске године 
• Разно 

 
Првог новембра, у свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржана је 

ликовна радионица у оквиру обележавања месеца књиге протеклог Сајма књиге. Тема 
радионице била је илустрација, а ученици су на оригиналан и маштовит начин 
илустровали ликове из својих омиљених књига. У овој радионици учествовало је више од 
50 ученика наше школе, а креативни радови красиће зидове наше школе. 

Организарори радионице су професорка Сања Стефановић и професорка Бојана 
Пршендић. 

                           
 

Међуодељенска такмичења у малом фудбалу одржано је периоду од 20. 09. до 30. 
10. међуодељенско такмичење у малом фудбалу. Учествовало је 15 екипа. У финалној 
утакмици између 4-2 и 4-3 победили су ученици 4-3 одељења у саставу Пантић Милан, 
Јањић Милош, Јовановић Игор, Мркаљ Стефан, Шекуларац Александар и Митровић 
Алекса. 

Међуодељенска такмичења у одбојци мешовитих екипа. Ова врста такмичења све 
је популарнија међу нашим ученицима. Екипу чине три мушка и три женска члана- 
Учествовало је 5 екипа, плус екипа састављена од професора и ваннаставног особља. 
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Победници овог такмичења су ученици 4-1, који су у финалној утакмици савладали екипу 
професора. 

13. децембра, одржана је традиционална новогодишња радионица у свечаној 
Сали наше школе. Као и увек, ученици су се одазвали у великом броју. 
Ученици су радили на изради новогодишњих честитки, које су и ове године биле 
награђиване за прва три места. 
Одабране честитке су одштампане у великом броју и предате Ђачком парламенту да 
користе у продајне сврхе и да средства буду усмерена по договору Ђачком парламента у 
добротворне сврхе. 

 
 

27. јануара 2017. Године Средња школа прославила је своју славу Светог Саву. 
Више од 150  гостију прво је чуло Светосавску химну у заједничком извођење ученика ОШ 
Иво Лола Рибар и ученика Средње школе. Затим се приступило резању колача. 
 
 

Извештај екосекције за школску 2016/2017.годину 

  У току школске 2016-2017. у Средњој школи су реализоване следеће активности у 

оквиру екосекције: 

  Рециклажне активности (перманентне годишње акције): сакупљан је папир и 

картон. Чланови екосекције бавили су се раздвајањем, припремом и паковањем 

папирних деривата у складу са рециклажним правилима. 

  Наставило се са сакупљањем батерија на одређеном месту и њиховим чувањем 

до слања у постројење за рециклажу. 
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  Реализовано је учешће у акцији „Чеп за хендикеп“ (са Миленом Васић, 

проф.економске групе предмета). 

Учесници у школском животу подсећани су да би лекове којима је прошао рок трајања 

требало сакупити код куће и предати у најближој апотеци. 

Остварено је сакупљање лименки и алуминијумске фолије.  

 

На рециклажу је отпослат електронско-електрични отпад нагомилаван деценијама у 

школским магацинима. 

 

Остале активности:  

Обележен је Светски Дан пешачења дугом шетњом до Сребрног језера. Поред тога је 

фотографски забележено стање у животној средини (са Катарином Јатић, проф.физичког 

васпитања и Миленом Васић, проф.економске групе предмета). 

 

Акција садње цвећа испред школе (са Миланком 

Ђоловић, помоћном радницом). 

Обележен је Светски Дан климатских промена 

пројекцијом филма и дискусијом са одабраним 
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представницима одељења (са Урошем Миловановићем, проф.верске наставе). 

Обележен је Светски Дан науке за мир и развој симболичним облачењем у бело свих 

актера у школи. Акцији су се прикључили бројни професори, помоћни радници, и 

ученици у огромном броју. 

    

Ученици бројних одељења који су се приружили акцији. 

 

Професори и помоћни радници који су учествовали у одележавању Дана. 

  Придружили смо се акцији садње дрвореда у једној улици у Великом Градишту, 

коју је спонзорисала Општина Велико Градиште, а организовало еколошко друштво 

„Пинкум“, 23.маја 2017.године (са Миленом Васић, проф.економске групе предмета). 

 

 



                                        

стр. 79 oд 149 

Средња школа Велико Градиште 

У уторак 25. априла организатори музичког фестивала “Уранак“ у сарадњи са ученицима 

Средње школе из Великом Градишту и са UG 

(United Group) фондацијом организовали су 

пролећно чишћење дела Дунава код Сребрног 

језера. Сви млади који су учествовали у сређивању 

речног полуострва, тзв. “шпица“, на Дунаву код 

Сребрног језера, њих око шездесет, позвани су од 

стране организатора фестивала да буду гости 

Уранак фестивала. (са Зораном Ташићем, 

директором школе, а у сарадњи са Драгомиром Ћосом, једним од оснивача Уранак 

фестивала)  

  Учешће на Националној еколошкој олимпијади, у Бору. Двадесетак ученика се 

пријавило за школско такмичење. Њих шесторо се пласирало на регионално, а три 

ученице су доспеле до републичког такмичења, које је одржано у Бору 13.5.2017. Дајана 

Крсмановић 2-3, Милица Милетић 1-1 и Надежда Војиновић 2-1.  

 

Поред такмичења били смо у прилици да уживамо у градском зеленилу, гостопримству 

домаћина и посети зоолошком врту.  

 

У оквиру обележавања Светског дана борбе против СИДЕ , 

Дом здравља Велико Градиште је и ове године уз помоћ 

Основне и Средње школе а у сарадњи са Црвеним крстом 

Великом Градиште организовао низ активности и предавање 

у свечаној сали Средње школе у среду 30.11. а у присуству 

ученика и њихових професора. 

Сутрадан, 1. децембра, у 

организацији Екосекције из 
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Средње школе одржан је још један програм. На самом почетку је била презентација која 

је послужила као подсетник на јучерашње стручно и целовито предавање, а остатак 

програма био је посвећен превенцији болести зависности, нарочито проблему 

наркоманије, која је скопчана са проблемом сиде. Циљ програма био је да се на 

емотиван начин дочара пакао који очекује све који потпадну под утицај дроге. 

Редовно је ажурирана фејсбук страница „EkosekcijaSSVG“ 

на којој се и даље налазе пробрани материјали који 

доприносе ширењу идеја Концепта одрживог развоја. 

Страница је постала збирка изузетних материјала 

сакупљених из датотека широм света које указују на 

проблеме и решења у заштити животне средине, значај 

употребе чистих енергија, начине промена животног стила 

како би се смањила количина отпада који се свакодневно 

ствара, присутне иновације којима се у свету и код нас 

појединци и удружења боре за рационализацију и екологизацију живота људи, заштиту 

биодиверзитета, проблематику законских регулатива, и многи други интересантни и пре 

свега корисни садржаји. 

Ученици су у току редовне 

наставе редовно упућивани на 

дружење са природом и 

истраживање (испитивање 

биоиндикатора у локалној 

средини). 

Посебну радост причинили су нам бивши ученици који 

прате објаве на нашој страници и с времена на време 

донесу у школу кесу са неком од врста отпада које 

сакупљамо (електронски отпад, папир). Ове године су то 

Зорана Стевић и Наталија Живановић. 

  Само нека од имена ученика који су дали свој допринос животу екосекције у овој 

години су: Марија Ђорђевић, Емилија Радосављевић, Катарина Илић, Урош Огњановић, 

Ивана Даутбашић, Никола Илић, Петар Јовић, Александар Михајловић, Милош 

Новаковић, Никола Бранковић, Јована Адамовић, Дајана Крсмановић, Давид Карапанџић, 

Петар Милановић, Давид Обрадовић, Марко Мишчевић, Марија Милорадовић, Анита 

Адамовић, Марко Животић, Кристина Ђорђевић, Никола Настасијевић, Милош 

Трифуновић, Дамњановић Стефан, Мијајловић Милутин, Врачарић Милица, Живковић 

Иван, Милићев Анђела, Милица Брас, Урошевић Теодора, Војновић Надежда, Недић 

Александра, Јовановић Владимир, Растко Јокић, Радивојевић Јелена, Горановић Ивана, 
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Живковић Јана, Ђурић Немања, Стојковић Ивана, Живковић Марија, Животић Марко, 

Ацић Ана, Ћирковић Марина, Вук Дунић, Никола Милићев, Милица Лукић, Ђорђевић 

Ивана, Младеновић Андреја, Коцић Катарина, Марић Кристина и други. 

Годишњи извештај о реализацији школског развојног плана 
 

  Активности Актива за развојно планирање током ове школске године, заснивале 

су се на Развојном плану који има трајање још и наредне календарске године, садржи 

елементе развоја и рада школе који су полазиште у изради плана рада током овог 

периода. Развојним планом подстичемо развој наших ученика и наставника уз неговање 

међуљудских односа и разумевања. Прихватамо сугестије и тежимо савременом 

образовању. 

  Актив је претрпео мање кадровске измене, али је радна мотивација чланова 

остала иста: 

-  Зоран Ташић, директор школе 

- Миљан Вељковић, наставник и координатор  

- Александра Димитријевић, педагог 

- Сања Стефановић, наставник 

- Наташа Стевић, наставник 

- Велина Стојковић, наставник 

- Милена Дрндаревић, наставник 

  У складу са идејом израде Развојног плана и циљевима са којима је сачињен, а то 

су побољшање  рада Школе у најразличитијим сегментима, овогодишњи акценат је био 

на следећим областима које су праћене: Етос и Ресурси. 

  Избор активности настао је као резултат анализе  рада чланова Актива и анализе 

рада Школе, договорено је да се сукцесивно ради на побољшању оних елемената који су 

били неопходни у том тренутку. Чланови Актива у протеклој школској години су се три 

пута састајали и успешно радили на његовом планирању и праћењу. Сагледали смо 

примену развојног плана и уочили његове недостатке. Пројектом „Сарадњом до знања“, 

надокнадили  би мањак у одржавању угледних и огледних часова и тако обрадили трећу 

праћену обаласт „Настава и учење“. Говорило се о акционом плану за наредну школску 

годину који би укључио родитеље у активан рад школе, прављење базе података на сајту 

школе у вези стручне праксе ђака и новог плана каријерног вођења.  
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  Pеализација Школског развојног плана анализира се на крају сваке школске 

године. Анализом се бави Ђачки парламент, Савет родитеља, Наставничко веће, као и 

наш Актив за ШРП. 

 СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

  Наша школа је ове године имала изузетне успехе. Редовно се извештавало о 

учешћу ђака и постигнутим резултатима на сајту школе, путем књиге обавештења, 

разгласа и огласне табле. 

  На основу распореда одељенских и школских такмичења, наша школа је успешно 

учествовала на  такмичењима у малом фудбалу, одбојци, кошарци, рукомету, каратеу и 

атлетици. И поред рекреативних спортских активности унутар школе, приступило се 

окружним, међуокружним и републичким такмичењима у различитим спортовима. 

Знали смо колико вреде, па се тако са поносом могу представити њихови резултати. 

  Пријатељска одбојкашка утакмица између учесника међународног кампа на 

Сребрном језеру и ученика наше школе, 21.09.2016. 

  На окружном такмичењу, одржаном 22.11.2016. у Пожаревцу, мушка кошаркашка 

екипа наше школе освојила је друго место. 

  У понедељак 27.02.2017. Средња школа из Великог Градишта била је организатор 

окружног такмичења у одбојци за ученике средњих школа са територије Браничевског 

округа. Наши ученици били су веома успешни. Мушка одбојкашка екипа освојила је прво 

место, а женска одбојкашка екипа освојила је друго место. 

  На републичком такмичењу у каратеу одржаном у Панчеву 07.03.2017. наши 

ученици постигли су запажене резултате. Ученица другог разреда, Тијана Стоијљковић 

освојила је друго место, а Александра Ђорђевић, ученица четвртог разреда освојила је 

четврто место. 

  09. марта 2017. на међуокружном турниру у одбојци одржаном у Јагодини, наша 

мушка одбојкашка екипа освојила је прво место. Тиме је изборила пласман на 

републичко такмичење. 

  Мушка одбојкашка екипа Средње школе одбранила је титулу освојену прошле 

године и поново постала првак Србије. На републичком такмичењу одржаном у Кладову 

22. и 23. марта у веома јакој групи, победили су школе из Љига, Ужица и Спортску 

гимназију из Београда. У финалу су победили екипу из Новог Сада. Све утакмице добили 

су максималним резултатом 2:0.  

  7. априла 2017. Средња школа у Великом Градишту била је домаћин окружног 

турнира у фудбалу. На турниру су учествовале екипе средњих школа Пожаревачке 
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гимназије, Средње школе из Петровца, Техничке школе из Жагубице и Средње школе из 

Великог Градишта. У борби за финале, екипа Средње школе из Великог Градишта 

победила је екипу Техничке школе из Жагубице, а Средња школа из Петровца победила 

је Пожаревачку фимназију. У финалу екипа наше школе победила је Средњу школу из 

Петровца, освојила прво место и пласман на међуокружно такмичење 

  19. априла у Бору одржан је међуокружни турнир у малом фудбалу. Екипа наше 

школе победила је екипе средњих школа из Параћина и Бора и освојила прво место. 

Тиме је изборила пласман на државно такмичење. 

  20. априла у Пожаревцу одражан је окружни турнир у рукомету. Наша мушка 

рукометна екипа освојила је треће место 

  09. маја у Костолцу је одржано окружно такмичење у атлетици. Ученици наше 

школе остварили су запажен успех. Александра Германовић, ученица четвртог разреда 

освојила је треће место у трци на 100м. Урош Огњановић, ученик четвртог разреда, 

освојио је треће место у трци на 100м. Александар Николић, ученик трећег разреда, 

освојио је друго место у скоку у вис. 

  После победе на окружном и међуокружном такмичењу, фудбалска екипе наше 

школе пласирала се на завршни турнир који је одржан у Караташу и Кладову 17. и 18. 

маја. У конкуренцији осам најбољих екипа из целе Србије, наши фудбалери постигли су 

велики успех. После победа у групи и полуфиналној утакмици у борби за прво место 

сусрели су се са екипом школе из Чачка. Утакмица је завршена резултатом 2:2 и после 

извођења пенала, победила је екипа из Чачка. 

  Редовно смо дочекивали наше шампионе уз погодне свечаности у холу школе и 

заједно са њима славили њихове успехе. И поред златних, сребрних и бронзаних 

медаља, 31. маја 2017. у 10 часова наша школа се придружила „Светском дану изазова“ 

под слоганом „Вратите своје улице, вратите своју будућност“. То само показује путеве 

наших будућих шампиона. 

НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ 

  Подршка талентованим ученицима огледа  се кроз:  

1)  идентификацију  ових ученика на почетку школске године од стране Педагошке 

службе и  Тима за инклузивно образовање, а  на предлог одељенског старешине и 

предметних професора;   

2) планирање и израду програма рада са талентованим ученицима од стране  

предметних  професора;   
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3) набавке додатне литературе и других наставних средстава од стране Школске 

библиотеке и директора;   

4) интензивирање додатне наставе са овим ученицима;  

5) медијску промоцију ученика, а као посебан вид промоције школа организује једном 

годишње вечери посвећене овим ученицима и њиховим успесима;   

6) уручивањем посебних награда од стране школе и Општинске управе Велико Градиште. 

Као резултат свих ових активности, Средња школа остварује запажене резулате на 

такмичењима републичког и међународног  нивоа. 

  Извештаји о надареним ученицима се стaвљају на сајт школе и редовно се 

ажурирају на фејсбук страни. Према успеху појединих ученика из хемије, екологије, 

српског језика и других предмета. Oве школске године смо имали завидне успехе.  

  На окружном такмичењу из страних језика одржаном 19. марта у Смедеревској 

Паланци наши ученици постигли су запажен успех. Мишић Соња и Дејан Стокић 

поделили су друго место на такмичењу из немачког језика. Ирена Чучковић је освојила 

друго место, а Катарина Редић, Бојана Армуш и Лука Роглић су поделили треће место из 

енглеског језика. Сви ученици су стекли право учешћа на републичком такмичењу. 

  У суботу 08. априла у Пожаревачкој гимназији одржано је окружно такмичење из 

српског језика – књижевна олимпијада. Нашу школу представљало је 12 такмичара. 

Растко Јокић, Тијана Животић и Анђела Милићев освојили су друго место, а Ирена 

Чучковић освојила је треће место. 

  У недељу 09. априла у Жагубици одржано је окружно такмичење из рецитовања. 

Нашу школу представљала су три такмичара. Прво место и пласман на републичко 

такмичење освојио је наш ученик Немања Ђурић. Станислава Савовић освојила је треће 

место. 

  22. априла одржано је окружно такмичење из екологије. Три ученика наше школе 

изборило је пласман на републичко такмичење: ученице другог разреда Дајана 

Крсмановић и Надежда Војиновић и ученица првог разреда Милица Милетић. 

  22. априла у Пожаревцу одржано је међуокружно такмичење из хемије. Ученик 

трећег разреда наше школе, Никола Кнежевић освојио је прво место и пласман на 

републичко такмичење. 

  У суботу 29. априла, Средња школа из Великог Градишта била је домаћин 

окружног такмичења из српског језика и језичке културе. На такмичењу су учествовали 

ученици из Техничке школе из Жагубице, Средње школе из Петровца на Млави, 
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Пожаревачке гимназије, Економско-трговинске школе, Медицинске школе, Музичке 

школе из Пожаревца и Средње школе из Великог Градишта. 

  Ученик четвртог разреда наше школе, Немања Милошевић, једини од свих 

такмичара освојио је максималан број поена, прво место на окружном такмичењу и 

пласман на републичко такмичење које ће бити одржано у Тршићу. 

  На хемијском факултету у Београду од 5. до 7. маја одржано је републичко 

такмичење из хемије. Ученик трећег разреда наше школе, Никола Кнежевић остварио је 

велики успех. У категорији ученика трећег и четвртог разреда у конкуренцији од 56 

такмичара из целе Србије освојио је прво место и пласман на Српску хемијску 

олимпијаду. 

  13. маја у Бору одржано је републичко такмичење из екологије. Нашу школу 

представљала су три ученика, ученице другог разреда Надежда Војиновић и Дајана 

Крсмановић и ученица првог разреда Милица Милетић. 

  14. маја у Сремским Карловцима одржано је републичко такмичење из 

књижевности – српска књижевна олимпијада. Растко Јокић, ученик другог разреда наше 

школе у конкуренцији више од 160 такмичара освојио је прво место. 

  19. маја у Ваљеву одржана је републичка смотра рецитатора Србије. Представник 

Браничевског округа у категорији средњих школа био је наш ученик Немања Ђурић. 

  После освојеног првог места на републичком такмичењу из хемије, ученик трећег 

разреда наше школе Никола Кнежевић пласирао се на српску хемијску олимпијаду. На 

српску хемијску олимијаду пласира се укупно 12 најбољих ученика из свих разреда 

средње школе. СХО представља изборно такмичење за олимпијски тим који ће 

представљати Србију на међународној хемијској олимпијади. Никола је на СХО 2017 која 

је одржана у Београду од 26. до 27.05 освојио треће место.  

  На републичком такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном у 

Тршићу 27.05. Немања Милошевић, ученик четвртог разреда наше школе освојио је 

друго место. Тиме је заокружио серију успеха у свом четворогодишњем школовању. У 

свим разредима освајао је једно од прва три места на републичком такмичењу из 

српског језика, а кад томе додамо прва места на републичким такмичењима из историје 

и латинског језика долазимо до закључка да је Немања један од најуспешнијих ученика у 

историји Средње школе у Великом Градишту. 

ДЕБАТНИ КЛУБ 

  Због потребе да се мисли критички и аргументовано у оквиру Средње школе 

Велико Градиште, оснива се Дебатни клуб. Клуб је почео са радом крајем 2015/2016. 



                                        

стр. 86 oд 149 

Средња школа Велико Градиште 

школске године. Координатори овог клуба су Миљан Вељковић проф. социологије и 

Светлана Стефановић проф. економске групе предмета.  

  Одржана су два пробна састанака са ученицима појединих одељења и на њему се 

говорило о основим правилима дебате. Израђен је протокол који пружа оквирно 

упознавање ученика са програмом рада за ваннаставне активности. Путем књиге 

обавештења, заинтересовани ученици су позвани да се пријаве у клуб. У октобру се 

радило на упознавање ученика са радом Дебатног клуба. У јануару је дат предлог 

дебатних тема и припрема за учествовање на пробној дебати. 

  Међутим, број пријављених је био скроман, а заинтересовани ученици су већином 

били матуранти. Како је школска година одмицала, долазило је до осипања ученика и 

наставника,  тако да се тада радило само на припреми акционог плана за наредну 

школску годину. Сложили смо се да би у раду требало да учествују млађе генерације 

нижих разреда, јер само на тај начин бисмо одржали континуитет у његовом 

функционисању.  

ЕКОСЕКЦИЈА 

  У току школске 2016-2017. у Средњој школи су реализоване следеће активности у 

оквиру екосекције: 

Рециклажне активности - перманентне годишње акције сакупљања папира/картона, 

лименки, батерија, електронско-електричног отпада. 

Реализовано је учешће у акцији „Чеп за хендикеп“. 

Учесници у школском животу подсећани су да би лекове којима је прошао рок трајања 

требало сакупити код куће и предати у најближој апотеци. 

Реализована је акција садње цвећа испред школских улаза. 

Обележен је Светски Дан климатских промена пројекцијом филма и дискусијом са 

одабраним представницима одељења. 

Обележен је Светски Дан науке за мир и развој симболичним облачењем у бело свих 

актера у школи. 

Придружили смо се акцији садње дрвореда у једној улици у Великом Градишту, коју је 

спонзорисала Општина Велико Градиште, а организовало еколошко друштво „Пинкум“, 

23.маја 2017.године. 
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У уторак 25. априла организатори музичког фестивала “Уранак“ у сарадњи са ученицима 

Средње школе из Великог Градишта и са УГ (United Group) фондацијом организовали су 

пролећно чишћење дела Дунава код Сребрног језера. 

Остварено је учешће на Националној еколошкој олимпијади, у Бору. 

Обележен је Светски дана борбе против сиде, у сарадњи са Домом здравља из Великог 

Градишта, Основном школом и Црвеним крстом из Великог Градишта.   

Остварена је акција превенције болести зависности. 

 

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

  Од почетка школске године Тим за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања, одржао је преко тридесет састанака, на којима су разрешавани сви 

пријављени случајеви насиља. У току године реализована је сарадња са ученицима, 

радницима школе и ваншколским институцијама. Одржан је колективан родитељски 

састанак поводом пријема првака. Посећена су сва одељења првог разреда где су 

чланови Тима упознали новопридошле ученике са садржајима, начином и циљевима 

рада. 

  У понедељак 06.09.2016. у свечаној сали Средње школе одржан је заједнички 

састанак ученика који путују на матурску екскурзију, њихових родитеља, директора 

школе и одељенских старешина матураната. Састанку су присуствовали и представници 

полиције из Великог Градишта и представник полиције Пожаревац из сектора за странце 

и трговину људима, Петар Недељковић. 

  Центар за омладину Твоја Србијa и Интернационална полицијска асоцијација 

5.10.2016. у нашој школи реализовали су пројекат „Превенција је кључ сигурности". 

  Полицијска управа Пожаревца и Великог Градишта у сарадњи са Црвеним крстом 

Велико Градиште 14.10.2016. у нашој школи одржали су предавање на тему Трговина 

људима. 

  Дана 9.12.2016. манифестацијом ,,Имам права да живим у земљи без корпуције" 

ученици Средње школе у Великом Градишту обележили су Међународни 

антикорупцијски дан. 

  24. јануара 2017. у свечаној сали Средње школе новинар, Владан Арсић, одржао је 

предавање ученицима Средње школе и стотини основаца из школе „Иво Лола Рибар“, из 

Великог Градишта.  
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  Обележен је Дан превенције насиља над женама. 

  Трибина "Млади против корупције" у Средњој школи у Великом Градишту 

одржана је 20.3.2017. године у присуству великог броја представника локалних 

институција, наставника, родитеља и деце. 

  У среду, 19.04.2017. у библиотеци "Радоје Домановић" у Великој Плани, одржана 

је завршна конференција пројекта "Млади против корупције". Удружење грађана „Свет 

речи" доделило је захвалнице нашој школи и едукаторима, али и похвалнице великом 

броју наших ученика због учешћа на ликовном конкурсу. 

  У Бањи Ковиљачи 12, 13. и 14. маја 2017. године, остварено је учешће ученика и 

професора школе у треингу „Право девојчица и девојака на безбедан интернет“, у 

организацији Центра за истраживање и промоцију из Београда. 

  Обележен је Светски Дан науке за мир и развој симболичним облачењем у бело 

свих актера у школи. Велики значај у превенцији насиља имају све спортске и културне 

манифестације, које јачају колективни дух и уређују етос у заједници. 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕТОС 

  Узимајући у обзир задатке из ове кључне области - промовисати резултате 

ученика и професора, радити на угледу школе и даљем развијању добре климе у школи, 

развијати и неговати позитивну радну атмосферу и међуљудске односе у школи кроз 

различите облике ваннаставних активности – урађено је доста у оквиру ове области. 

  Активности које су одржане током школске 2016/2017. су бројне, како такмичења 

ученика, тако и приредбе, презентације, трибине, излети и екскурзије. 

Списак активности је следећи: 

Пријем нових ученика првог разреда 01.09.2016. у свечаној сали наше школе. 

Прес конференција СИЛА ФЕСТ-а и презентација Високе Туристичке школе струковних 

студија из Београда. 

Заједнички родитељски састанак, 06.09.2016., за све матуранте и њихове родитеље уз 

присуство свих одељењских старешина, директора школе и представника полиције 

поводом матурске екскурзије. 

Матурска екскурзија у Грчку од 12.09.2016. до 17.09.2016. 
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У оквиру обележавања Светског дана срца, 29.09.2016. Дом здравља је у сарадњи са 

Црвеним крстом Велико Градиште и ученицима наше школе организовао акцију провере 

вредности шећера у крви и мерење  артеријске тензије. 

У оквиру Дечје недеље, ученици ОШ „Иво Лоа Рибар“ из Великог Градишта посетили су 

нашу школу 06.10.2016. 

Семинар за волонтере, од 07. до 09.10.2016. у организацији Црвеног крста и Института за 

трансфузију крви. 

Радионоца за наставнике „Е-портфилио“, 12.10.2016. у просторијама наше школе. 

Обука ученика за писање пројекта, 13.10.2016. у свечаној сали наше школе представници 

Уније средњошколаца Србије одржали су обуку. 

Међународни дан пешачења, 15.10.2016. 

Светски дан здраве хране 16.10.2016. организовали су и припремили ученици смера 

кувар. 

„Code Week“, 19. 20. и 21.10.2016. у кабинету информатике одржане су радионице. 

Донација књига на француском језику, 24.10.2016. на Француском институту у Београду. 

Посета Виминацијуму 27.10.2016. Ученици другог и трећег разреда туристичког смера 

посетили су Виминацијум у оквиру своје практичне наставе. 

Ликовна радионица у свечаној сали наше школе 01.11.2016. поводом обележавања 

месеца књиге. 

Хуманитарна журка у организацији Ђачког парламента наше школе, 04.11.2016. 

Дан Америке, 07.11.2016. у свечаној сали наше школе, ученица на међународној 

размени, Кејт Бигер из САД, одржала је презентацију о својој земљи. 

Дан просветних радника, 08.11.2016. у свечаној сали општине Велико Градиште. 

Једнодневни излет радника наше школе до Лепенског вира и Доњег Милановца, 10. 

новембра 2016. поводом Дана просветних радника. 

Средња школа из Великог Градишта је у току новембра 2016. Постала члан Оракл 

Академије (Oracle Academy). 

Светски дан борбе против сиде, стручно предавање и презентација, 30.11.2016. и 

01.12.2016. у свечаној сали наше школе. 



                                        

стр. 90 oд 149 

Средња школа Велико Градиште 

Посета 10. Фестивала науке, 16.12.2016. у Београду. 

Пријем на Старом двору, 18.12.2016. у Београду. Волонтери наше школе у оквиру 

Института за трансфузију крви Србије присуствовали су новогодишњем пријему. 

Представа београдског Народног позоришта „Време части и поноса“, 30.12.2016. 

Монодрама о животу Милене Павловић Барили, 25.01.2017. у свечаној сали наше школе, 

а у изведби Удружења филмских и драмских уметника браничевског региона. 

Прослава школске славе, Светог Саве, 27.01.2017. у свечаној сали наше школе. 

Посета 39. Међународном сајму туризма, 24.02.2017. у Београду. 

Посета предшколаца из вртића „Мајски цвет“, 06.03.2017. 

Посета Сајму образовања, 10. И 11.03.2017. у хотелу „Crown Plaza” у Београду. 

Радионица „Јачање образовања за демократију“, 14.03.2017. у свечаној сали наше школе. 

Дан Италије, 16.03.2017. у свечаној сали наше школе. Повод је био што од новембра 

2016. нашу школу похађа ученица из Италије, Мирјам Де Пало, у оквиру АФС програма 

међународне размене. 

Семинар „Ефикасно вођење педагошке документације“, 18.03.2017. у Средњој школи у 

Великом Градишту. 

Рециклажа у СШВГ, првог дана пролећа 2017. Електрични и електронски отпад, као и 

лименке, предати су на рециклажу. 

Дочек одбојкаша; у петак 24.03.2017. дочекали смо наше шампионе. 

Средња школа у Великом Градишту склопила је уговор о дугорочној пословно-техничкој 

сарадњи са Српском научном телевизијом у циљу промовисања и представљања широј 

јавности одабраних радова, ђака и група, дешавања и осталих догађаја значајних за нашу 

школу. 

Онлајн недеља, од 27. марта до 02. априла 2017. 

Пријем најбољих спортиста са републичких такмичења код председника општине, 

13.04.2017. 

Фрушка Гора. Дана 09.05.2017. ученици Средње школе обишли су манастире Фрушке 

Горе, Крушедол и Гргетег. 

Откривање спомен бисте Жанки Стокић, 25.05.2017. 
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У петак 26.05.2017. у свечаној сали Средње школе одржано је предавање у заједничкој 

организацији професора Високе туристичке школе из Београда и удружења Хенди центар 

„Колосеум“. 

Матурско вече 16.06.2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ РЕСУРСИ 

  Школа је протеклих година континуирано радила на побољшању материјално -
техничких услова и увођењу савремене технологије. Веома смо водили рачуна да школа 
постане амбијент,  који ће бити пријатан и за ученике и све запослене. Недостатак новца 
у буџету делом смо надокнадили интензивнијим залагањем домара, помоћних радника, 
као и свих запослених. 
  Ове године комплетно је уведен је потпуно нов систем видео надзора чиме је 
безбедност ученика и запослених подигнута на виши ниво. 
  Такође, урађено је комплетно уређење спортске хале Средње школе, канцеларија 
секретара и шефа рачуноводства, као и наставничка зборница. 
  Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сектора за инвестиције 
добијена су средства у висини од 2.500.000 динара за санацију фасаде старе школе која је 
у јако лошем стању. Та средства уз средства локалне самоуправе у висини од 1.500.000 
динара би требало да буду довољна за комплетну реконструкцију која би требало да се 
уради у току јесени 2017.  
  Обезбеђена су из средства у буџету локалне самоуправе општине Велико 
Градиште за пројекат увођења система аутоматске дојаве пожара и хидрантске мреже у 
комплетан објекат Средње школе. Израда пројектне документације је у току и очекује се 
да ће сама реализација  овог пројекта бити готова до краја 2017. године. 
  Школа је у процесу приступања академској интернет мрежи АМРЕС. Доведен је 
оптички линк до школе. Само увођење овог система ће значајно допринети брзини 
протока, стабилности и сигурности интернет сигнала у школи и сама настава ће тиме 
добити на квалитету. Очекује се да тај посао буде завршен до краја септембра 2017. 
 

Међународна размена средњошколаца: АФС - интеркултура 

  Кроз целокупне активности у Средњој школи у Великом Градишту развијају се 

интеркултуралне компетенције ученика и наставника. То су неке од примарних 

компетенција у савременом друштву и зато се њима посвећује посебна пажња. 

Развијајући те компетенције, ученици и наставници постају осетљиви на чињеницу да су 

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

различитост обогаћује. На тај начин и ученици и наставници проширују своја досадашња 

искуства, ставове и уверења. Такође, то им даје прилику да мењају погрешне ставове и 

предрасуде које можда имају. 
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  У оквиру међународног програма размене средњошколаца, АФС Интеркултура, 

Србија, чији је циљ ученичка размена, упознавање различитих обичаја, културе и 

језика,  током школске 2016 / 2017. године Средњу школу у Великом Градишту похађале 

су две ученице, Миријам Де Пало из Италије и Катлин Бигер из  Америке. 

    Средња школа у Великом Градишту учествује у  програму међународне размене 

средњошколаца од 2012.године, a ово је први пут да током исте школске године на 

размени имамо два ученика, заправо две ученице. Током свог боравка у Србији оне су 

вредно училе наш  језик, упознајући се истовремено са нашом културом и обичајима, 

образовним системом  и начином на који млади у Србији живе и како проводе слободно 

време, уживале у дружењу и заједничким активностивностима са својим новим 

друговима. Такође, имале су прилику и да дегустирају јела наше националне кухиње, да 

упознају традиционално  српско гостопримство, али и да обилазе друга места и градове и 

да уживају у природним лепотама Србије. Исто тако, биле су у прилици и да ученицима 

наше школе представе своју земљу и град из којег долазе, као и начин живота младих у 

својој земљи  у оквиру презентација Дан Америке и Дан Италије.  Оно што је важно 

истаћи јесте чињеница  да су у организацији и припрми тих догађаја учествовали и наши 

ученици, а посебан допринос дали су ученици смера кувар-конобар, који су заједно са 

својим професорима припремали карактеристична јела земаља из којих долазе ученице 

на размени.  

    Претходно, обе ученице су учествовале у Светосавској Академији и на тај начин 

дале свој допринос овом дану важном за све школе у Србији. На крају школске године 

одржана је  и презентација програма АФС за ученике првог и другог разреда на којој су се 

могла чути и искуства наших ученика у чијим су породицама биле смештене ученице из 

Италије и Америке. 

  Осим тога, две професорке  наше школе, Сања Ђокоћ и Наташа Стевић,  прошле су 

обуку за професоре у оквиру програма АФС- Интеркултура, Србија и тако се придружиле 

тиму професора - волонтера који подржавају овај програм размене и без чије помоћи и 

залагања  не би било оваквих резултата. 

  За нашу школу је велика част и задовољство што континуирано учествује у 

програму међународне сарадње који подстиче уважавање других, рушење предрасуда, 

ширење љубави и лепих односа,  унапређујући на тај начин комплетан образовно-

васпитни процес. 

Дан Америке 

  У понедељак 07. 11. 2016. у 12 сати у Свечаној сали Средње школе у Великом 

Градишту одржана је презентација „Дан Америке“. Презентацију је одржала Кејт Бигер, 

ученица из Америке, која у оквиру међународне размене ученика похађа нашу школу. 
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  Кејт је присутним ученицима говорила о граду и држави из које потиче, о својој 

свакодневници, својим интересовањима, али им је представила и своје виђење 

Сједињених Америчких Држава. Реализацију овог догађаја подржали су матуранти наше 

школе: Александра Ђорђевић, Александра Ивковић, Соња Мишић, Ксенија 

Станисављевић, Ирена Чучковић, Стефан Милојковић, Давид Обрадовић, Никола Пантић 

и Лука Роглић који су рецитовали песме Боб Дилана, овогодишњег добитника Нобелове 

награде за књижевност и Анђела Милорадовић, ученица наше школе код које смештена 

Кејт. Ученици друге године профила кувар-конобар у организацији професора куварства 

Мирка Симића припремили су пригодно послужење. 

   

 

Дан Италије 

  16. марта 2017. године у свечаној сали Средње школе у Великом Градишту одржан 

је „Дан Италије“, а повод је био што од новембра 2016. године нашу школу похађа 

Мирјам Де Пало, у оквиру међународног програма АФС размене средњошколаца. 

  Мирјам је са југа Италије, из околине Барија, из места Гравина ди Пуљо, а у Србији 

ће боравити до јула 2017. када се програм размене и званично завршава. Уз помоћ својих 

другова и другарица из одељења III1 Мирјам нам је представила своју земљу, као и место 

из ког долази. Такође, сазнали смо и шта је то што нас спаја, а шта раздваја са Италијом. 

Кроз музику, плес, скечеве, поезију, али и кулинарске специјалитете Италије и Србије 

могли смо да уживамо у једном изузетном дану испуњеном пријатељством и 

интеркултуралним дијалогом нама блиске и пријатељске земље. У припреми и 

организацији овог догађаја учествовали су ученици и професори наше школе, као и 

родитељи и породица Стрејкић из Тополовника у којој борави Мирјам. По први пут 

оваквом догађају, који се традиционално организује за све ученике који су на размени у 

нашој школи, присуствовали су, осим ученика и професора и родитељи као и 

представници локалне самоуправе и представници Српске научне телевизије који 

припремају посебну емисију о овом догађају. Посебној атмосфери допринели су и 
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господин и госпођа Де Пало, који су својим присуством увеличали овај догађај који ће се 

још дуго памтити и препричавати.... 

   

 

Извештај тима за промоцију школе за 2016/17. 
 

  Тим  чине: 

- Зоран Ташић, директор школе 

- Весна Новковић, координатор тима 

- Милена Васић, члан 

- Урош Дучић, члан 

- Ненад Михајловић, члан 

  У складу са Развојним планом школе и планом тима за промоцију, тим је 

реализовао активности које би требало да допринесу већем интересовању ученика за 

упис у нашу школу. 

Тим је одржао три састанка, на којима је договорио активности и носиоце активности. 

Као и претходних година договорили смо се које ћемо школе посетити. У план смо по 

први пут уврстили и основну школу у Доњем Милановцу. Разлог за то је нови план уписа, 

којим је школа добила издвојено одељење у Голупцу. 

Директор је са директорима школа, договорио термине посета.  

Школу смо презентовали у следећим основним школама: у Мајиловцу, Великом 

Градишту, Браничеву, Голупцу,Раброву  и Доњем Милановцу. 
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Тим је врло озбиљно припремио промоцију  школе. Осим разговора са ученицима  и 

њиховим наставницима, тим је приказивао и промотивни филм о нашој школи и делио 

промотивне флајере које је је дизајнирао професор Урош, а садржај осмислили чланови 

тима. 

Ученици су показали велико интересовање, били врло пажљиви, постављали питања... 

 

Промоција у ОШ у Великом Градишту 

Велики број  манифестација локалног карактера у којима су учествовали наши ученици је 

такође допринела промоцији и повећању угледа наше школе. 

Велики број одличних резултата наших ученика на такмичењима су на најбољи начин 

промовисали квалитет рада који се пружа у нашој школи. 

 Извештај рада актива за школски програм за школску 
2016/2017. годину 
  Актив за школски програм је у школској 2016/2017. години имао задатак да 

изради aнекс школског програма. Разлог израде анекса је у новим НПП за образовне 

профиле туристички техничар и трговац, који су ступили на снагу 2014 .год. Ове школске 

године садржај анекса школског програма обухвата начин реализације наставних 

планова и програма за трећи разред образовних профила туристички техничар и трговац 

и општеобразовних свих разреда образовног профила трговац. 

Полазна основа за израду анекса школског програма обухвата следеће: 

- ИСПРАВКА Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 

подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 17/13 

- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, 

угоститељство и туризам – област трговина  
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- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за 

стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

трговина, угоститељство и туризам – област трговина : Сл. Гласник РС 16/2013 

- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 

рада трговина, угоститељство и туризам : Сл .Гласник РС 14/2013 

- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 

рада трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 11/2013 

- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 

рада трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 8/2013 

- ИСПРАВКА Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 

подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 1/2013 

- ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам : Сл .Гласник РС 8/2014 

- ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 

стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 

8/2014 

- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног 

образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам : Сл. Гласник РС 1/2015. 

  У изради овог Анекса поред чланова Актива за школски програм учествовали су 

професори који предају наставне предмете у трећем разреду поменутих профила.  

 

Годишњи извештај рада Tима за самовредновање за школску 
2016/2017 годину. 
 

  Планом рада овог тима, за школску 2016/17.год. било је предвиђено да се бавимо 

облашћу Настава и учење и Постигнућа  ученика. 

   Обзиром да је школа ове године била учесник пројекта „Унапређење квалитета 

наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – „Сарадњом 

до знања” који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а 
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намењен је основним и средњим школама у Републици Србији, Tим  за самовредновање 

је одлучио да се област Настава и учење посматра кроз концепцију сарадничке наставе.  

  Идеја која стоји иза пројекта „Сарадњом до знања” веома је једноставна: 

повећати ефективност наставног процеса у условима какви јесу у нашем образовању 

(фиксирани наставни планови, фиксиран фонд часова, постојећи уџбеници и наставни 

материјали, услови у којима школе раде, постојећи ниво мотивације наставника, ученикa 

и школе у целини) и са постојећим ресурсима. Ефективност може да се повећа на више 

начина: повећање ефективности кроз промену фокуса наставе, тако да развој кључних и 

трансверзалних компетенција буде централна тачка ослонца у планирању сваког 

појединачног часа, као и у праћењу квалитета реализације наставе и рационализацијом 

времена – интердисциплинарном обрадом тема штеди се време које ученици проводе у 

учионици, а истовремено омогућава се интеграција садржаја.  

  Пре свега, већ дуго смо свесни, захваљујући националним и међународним 

проверама постигнућа ученика (завршни испит, OECD/PISA, TIMSS) да наш образовни 

систем не постиже резултате које бисмо очекивали и који су ученицима потребни за 

наставак школовања и професионални развој. 

  Ова размишљања су у основи идеје Пројекта „Унапређење квалитета наставе – 

развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ 

који је покренуло Министарство. 

  Пројекат је заснован на кооперативном и тематском приступу што омогућава 

примену принципа мултидисциплинарне наставе. Реализација овог пројекта ослоњена је 

на такав модел.  

  Истраживањем о компетенцијама, снимљено је стање у Средњој школи у Великом 

Градишту, (које су то компетенције на којима треба код наших ученика радити), те су 

препоруке за сарадничке часове биле, развој недостајућих компетенција. Обзиром на дуг 

процес развоја ових компетенција Постигнућа нису мерљива у овом тренутку, те нису 

обахваћена активностима Тима.  

  Aнализом резултата анкетирања 181 ученика у циљу снимања стања о постојању 

11 међупредметних компетенција ученика,у оквиру пројекта „Сарадњом до знања“ 

дошло се до закључка да је  најслабије развијена компетенција Предузимљивост и 

орјентација ка предузетништву. 

  Поред ове компетенције постоје и области, оцењене као слабе развијене,  на 

којима je базирано планирање сарадничких  часова: 
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- Употреба графикона и табела у усвајању знања у оквиру  компетенције „Рад с подацима 

и информацијама“ 

- Рециклажа - „Одговоран однос према околини“ 

- Повезaње  културних и уметничких  дела са њиховим историјским, географским и 

друштвеним контекстом-“ Естетичка компетенција“ 

  Компетенције које су у настави добро развијене и ученици су их препознали као 

јаке стане су: 

- Сарадња, што указује да је међу ученицима и њиховим наставницима присутан рад у 

групи и да исти слободно размењују своја мишљења и уважају туђе. 

- Компетенција учења- где су ученици дали велики број одговара са увек и углавном на 

области везане за планирање времена учења, начина и прилагођавања теника учења као 

и питања реалне процене сопственог нивоа знања. 

- Комуникација -ученици су ову компетенцију препознали такође као јачу страну. То се 

огледа у њиховом слободном реаговању на информације које допиру до њих, излагању  

њихових личних ставова - аргументованих, осећања и у прилагођавању стила 

комуникације. 

  Задатак Тима за самовредновање је да процес самовредновања прилагоди 

потребама и специфичностима своје школе, што ће у овом случају помоћи бољој и 

квалитетнијој изради Школског развојног плана у току наредног периода. Залагањем свих 

актера школе, ученика, наставника и родитеља  можемо очекивати квалитетнији рад у 

наредном периоду. 

 
             Извештај тима за каријерно вођење и саветовање 
  Тим за каријерно вођење и саветовање Средње школе у Великом Градишту 

успешно је реализовао планиране активности предвиђене школским планом и 

програмом каријерног саветовања за 2016/2017. годину. 

  Можемо са поносом истаћи да је наша школа једна од ретких на територији 

браничевског округа која доследно и у континуитету спроводи програме каријерног 

вођења и саветовања. 

  Као и претходних година, тим за КВиС, који чине професорке Биљана Лукић, Вера 

Стокић, Александра Димитријевић, Милена Васић и Сања Стефановић показао је висок 
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ниво професионалности, енергије и посвећености у раду са ученицима, како 

појединачном тако и групном. 

  Изазови са којима се тим сусретао током реализације активности били су 

претежно организационе и техничке природе, а ученици наше школе добили су велики 

број нових информација о сопственим карактеристикама, али и о могућностима за даље 

школовање и запослење, тако да је већина ученика своје средњошколско образовање 

завршило са прецизно дефинисаним и јасним личним каријерним плановима. 

  Теме којима смо се као тим бавили током школске 20160/2017. године биле су: 

лични развој и подизање самопоуздања, самопоштовање и дефинисање животних 

цињева, упознавање сопствених интересовања и вредности , као и јачање 

предузетничких знања као знања за запослење у 21. веку . 

  Тим је током 2015 /2016.  године направио и усвојио план рада за КВиС. 

Активности обухваћене планом каријерног информисања, вођења и саветовања су 

једним делом извођене као посебне активности за ученике, а другим интегрисане у 

предметне (предузетништво, грађанско васпитање, ЧОС ) и друге наставне активности у 

школи. То значи да смо информисали ученике и помогли им да израде личне планове 

професионалног развоја. 

Спроведене активности током  школске 2016/2017. године : 

 1 ) Стручно усавршавање тима за каријерно вођење : 

- Национална годишња конференција о каријерном вођењу и саветовању, Београд, 

23.11.2016. (Сања Стефановић); 

 - Конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији „  Фондација 

Темпус – Euroguidance centar, Београд , 06.12.2016. (Биљана Лукић и Сања Стефановић) 

 2) Сајам образовања: 

10. и 11. марта 2017. у  Београду под покровитељством Министарства просвете одржан је  

ЕДУфаир који  већ 14 година помаже младима из Србије и региона у њиховом избору 

образовања и будућих каријера под слоганом „ШТА УПИСУЈЕШ?" На једном месту  ђаци 

средњих школа, студенти, млади професионалци, као и родитељи, могли су  дасе 

упознају са програмима преко 100 факултета, из Србије и иностранства, државних и 

приватних. Факултети и високе школе предствили су  своје основне и мастер програме, 

амбасаде програме стипедија, а и ове године је фокус био на МБА студијама које су 

тренутно најпопуларнији академски програм у свету. 43 ученика Средње школе из 

Великог Градишта као и пет професора (Вера Стокић, Милена Васић, Биљана Лукић, 

Александра Димитријевић и Сања Стефановић) и ове године је посетило Сајам 
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образовања. Ученици и професори учествовали су у радионици "Мувам те телом" коју је 

водио Марко Стојановић, драмски уметник и професор на Универзитету Сингидунум 

.Такође, ученици су били у прилици да се боље информишу и сазнају како аплицирати и 

добити стипендију, како положити пријемни испит, како одабрати факултет и сл. Осим 

тога, за професоре  су  били обезбеђени акредитовани семинари  у оквиру програма 

сталног стручног усавршавања наставника: Примена интернета у комуникацији са ђацима 

и Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим 

школама  

 3) Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање: 

Београдска отворена школа у партнерству са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, а уз подршку Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance SLA – 

Канцеларије у Србији, трећу годину за редом организовала је сајам школских тимова за 

каријерно вођење и саветовање, 31. маја 2017. године у Београду, у просторијама 

привредне коморе Србије. Чланови тима за КВиС  Милена Васић и Биљана 

Лукић  посетиле су сајам и упознале се са примерима добре праксе у каријерном вођењу 

и саветовању ученика. Сајам  је имао за   циљ да окупи средњошколске тимове који се 

баве каријерним вођењем и саветовањем ученика, као и друге заинтересоване 

представнике из средњих школа и других институција и организација, како би међусобно 

разменили искуства и тиме унапредили свој рад у овој области која је од великог значаја 

за смањење осипања ученика и повећање запошљивости  младих. 

   Посебно нам је драго  што смо као тим  упркос згуснутом и компликованом 

распореду школских активности успели да  организујемо гостовање неких реномираних 

државних, али и приватних   факултета и високох школа за ученике наше школе. 

 4 )  ФБ група за Каријерно вођење и саветовање ученика – Средња школа у Великом 

Градишту 

Од школске 2015/2016. године  постоји ФБ група за Каријерно вођење и саветовање 

путем које  ученици наше школе могу да се информишу на брз и ефикасан начин о свим 

новинама везаним за област каријерног саветовања. Страницу редовно ажурира проф. 

информатике и члан тима Биљана Лукић. 

Закључак је да се наш успех огледа у томе да већи број ученика користи услуге 

каријерног саветовања у школи него што је то до сада био случај и више ученика је 

информисано о овој могућности. У индивидуалном контексту уочене су конкретне и 

позитивне промене у домену личног развоја и доношења одлука у погледу будућег 

образовања и припрема за пријемни испит. Такође, мишљења смо да се  на овом пољу 

може још више урадити, поготово  уз сарадњу са родитељима и  партнерима из локалне 

заједнице, те ће нам то бити један од приоритета у наредној школској години. 
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Извештај о раду стручног тима за инклузивно образовање на крају 
школске 2016/2017 године 
  Током школске 2016/2017 године формиран је стручни тим за инклузивно 

образовање који, поред директора Зорана Ташића и педагога Александре Димитријевић, 

чине: Ана Илић, Миљан Вељковић и Тања Јовановић - координатор тима. 

   Сви чланови тимова су похађали семинар за инклузивно образовање  и 

индивидуални образовни план. 

  На првом састанку разматрао се план рада за школску 2016/17 и договарало се о 

будућим активностима. План је oбухватао информисање свих запослених о принципима 

инклузивног образовања, праћење и прикупљање информација о ученицима код којих се 

појави потреба за неким од облика пружања додатне подршке, као и едукацију ученика 

из редовне популације о сузбијању предрасуда о корисницима ИОП-а. 

  На седницама одељенских већа, на сва три класификациона периода, педагог је 

од наставника тражио да у дневни ред седнице уврсте и тачку: Могућа потреба 

индивидуализације наставе за поједине ученике, те су се одељенске старешине и 

наставници изјашњавали да ли у својим одељењима имају ученике  којима је потребна 

додатна подршка у виду индивидуализације или израде ИОП-а. Већина одељенских 

старешина се изјаснила да сви ученици у њиховим одељењима могу да савладају 

предвиђени наставни план и остваре предвиђене циљеве и стандарде без увођења 

посебних мера и посебних наставних метода. 

  У одељењу I5 је одељенско веће упознато са препоруком за израду ИОП- а за 

ученика Траиливић Ненада који је уписан у образовни профил – конобар. Он је основну 

школу завршио по ИОП 2 из српског језика и математике. Сви наставници одељенског 

већа I5  одељења су  појединачно дали своју процену за подршком, предложили 

планиране мере за отклањање комуникацијских препрека и сагледали педагошки 

профил ученика у коме су поред потребе за подршком, истакнуте и јаке стране и 

интеросовања ученика. Праћењем способности ученика да оствари предвиђене 

стандарде за сваки  предмет у образовном профилу конобар, наставници су се изјаснили 

да ученик може да савлада предвиђене циљеве у редовној настави. Наставник српског 

језика Весна Ташић  и наставник хемије Маргита Ерић су се изјасниле да је са учеником 

потребно радити по индивидуалном плану. Формиран је ИО тим који је пратио 

напредовање ученика, у саставу: Александра Димитријевић педагог, Весна Ташић члан 

одељенског већа I5, Данијела Парезановић члан одељенског већа I5 и Тања Јовановић 

одељенски старешина I5. ИОП тим је предложио да се уведе индивидуализација 
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прилагођавањем метода, техника и облика рада и наставних средстава, као и посебан 

начин задавања задатака и праћења напредовања и провере знања ученика. На крају 

првог полугодишта процењено је да је ученик савладао наставно градиво из хемије и 

остварио приметан напредак, па је друго полугодиште наставио у редовној настави из 

хемије. Из српског језика је настављена индивидуализација, ученик је константно 

показивао напредак и савладао је стандарде предвиђене за српски језик.  

  Са ученицом Соњом Мишић IV2 je настављена индивидуализација, као и 

предходних школских година, прилагођавањем наставних средстава за извођење 

наставе. 

  Ученица II4 Јелена Миловановић, образовни профил-трговац, са којом је у 

школској 2015/16 рађено по индивидуалном програму из практичне наставе, по процени 

предметног наставника, одељенског старешине и ИОП тима остварила је приметан 

напредак па се у школској 2016-17 укључује се у редовну наставу из предмета практична 

настава.  

  Педагог и директор су облилазили часове у одељењима где се одвија 

индивидуализација наставе и утврђено је да су ученици којима је потребна подршка,  

укључени у рад, без тешкоћа стичу знање и прате наставу.  Примећено је да, иако се 

индивидуализација уводи као подршка појединим ученицима, она доприноси 

квалитетнијем учењу и бољем напредовању свих ученика у том одељењу. Коришћење 

различтих приступа, метода и техника рада, као и прилагођавање садржаја 

интересовањима ученика (диференцирана настава), појачава мотивацију за учењем и 

омогућава ученицима са различитим стиловима учења да на себи својствен начин 

конструишу своје знање.  

  Индивидуализација је спровођена кроз саставни део образовно васпитног рада 

наставника без вођења посебне документације. 

  У циљу едукације ученика из редовне популације и сузбијању предрасуда о деци 

са посебним потребама у свечаној сали Средње школе одржано је предавање у 

заједничкој организацији професора Високе туристичке школе из Београда и удружења 

Хенди центар „Колосеум“. Својим активностима Хенди центар „Колосеум“ жели да 

оствари визију праведнијег друштва и равноправан третман особа са инвалидитетом. 

Удружење је и оснивач првог сервиса подршке и персоналне асистенције особама са 

инвалидитетом.  
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Извештај  библиотекара  за школску  2016/17 годину 

        Весна Новковић 

  Драгана Стокић 

    Сандра Величковић 

          Сања Стефановић 

  Школска библиотека од  прошле године ради  у новом простору, који је 

доступнији  и ученицима и професорима. Библиотека је сада у простору бивше зборнице, 

у делу школе, који представља службени простор школе. Мишљења смо да библиотека, 

потпуно, испуњава своју мисију, да пружа позитивно и динамично окружење услугама 

које подржавају и побољшавају наставу, писменост и учење. 

  Библиотека је један „жив“ простор који у преподневним часовима је пун ученика 

и професора. 

  Библиотекари су на почетку године дефинисали циљеве које библиотека треба да 

испуни: 

- подстиче развој вештине читања, писања, овора, слушања и искуства која 

омогућаваjу ширење и јачање писмености читања; 

- промовише доживотно учење кроз информације интегрисане у садржај 

библиотечке секције; 

- промовише критичко размишљање у свим његовим облицима и употреби 

технологије за побољшање учења; 

- упућује и помаже у коришћењу технолошких средстава датих на располагање 

школској библиотеци; 

- подстиче везе са широм заједницом и пружа ученицима могућност приступа 

ресурсима и активностима изван школског зидова. 

Урађен је план по месецима, који је реализован. 
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  Ове године смо велику пажњу посветили сређивању библиотеке. Прошле године  

смо имали мало времена пред почетак школске године да на прави начин класификујемо 

књиге и довршимо електронску евиденцију књига. У томе нам је веома помогла 

Библиотечка секција.  

  У циљу упознавања првака са библиотеком, њеним радом, фондом, почетком 

школске године  je организован пријем првака и њихов упис у библиотеку. 

  Током целе године смо вршили упис нових чланова, издавали књиге и помагали 

ученицима и наставницима при избору литературе. 

  У оквиру дечје недеље, примили смо ученике  другог разреда ОШ „Иво Лола 

Рибар“ из Великог Градишта и њихове учитељице 6.10. и упознали их са радом и 

активностима библиотеке. 

  И ове године заједно са професорима српског  и енглеског језика, организовали 

смо одлазак на Сајам књига. 

 

Сајам књига 2016. 

  Истог дана посетили смо Дом Јеврема Грујића, јединствени музеј уметности, 

историје и дипломатије, који чува уметничку колекцију скупљану током два и по века. 

  У аутентичном амбијенту Дома Јеврема Грујића, биле су изложене студије, 

портрети и религиозне композиције Уроша Предића, из збирке Народног музеја у 

Панчеву, поставка  "Још један поглед на Уроша Предића" – 24 ремек-дела, настала током 

шест деценија стваралаштва – од 1886. до 1945. године.  
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Дом Јеврема Грујића 

  Наставили смо сарадњу са градском библиотеком. Добра сарадња наше школе и 

градске библиотеке била је повод да ученици Библиотечке секције са проф. Весном 

Новковић, присуствују неким програмима које је реализовала градска библиотека. Тако 

смо присуствовали промоцији књиге 10.5. 2017. године. У Библиотеци одржана је 

промоција књиге „Дукат и дивљи пелин“ ауторке Душице Милановић Марике, по коме је 

снимљен филм „Врати се, Зоне“. Разговор са књижевницом је водио професор Драгош 

Павић.  

 

Промоција књиге „Дукат и дивљи пелин“ 

  Компјутери и фотокопир апарат у библиотеци су доступни целе године, 

ученицима и професорима. Ова опрема се максимално користи. Свакодневно је простор 

библиотеке стециште ученика и професора. У њој се обављају консултације, понекад 

реализује додатна и допунска настава, припрема се настава, претражује интернет, читају 

књиге, уче и проводе слободно време. 
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Активности ученика у библиотеци 

  Библиотека наше школе прикључила се „Онлај недељи“ са практичним ИТ 

активностима усмереним ка подизању нивоа знања рада у „облацима“. Услуга 

организованог складиштења, чувања и дељења прилога – докумената је на располагању 

са било ког места и уређаја у било које време, једноставном интернет комуникацијом. Из 

дана у дан смењивали су наставници, на рачунарима у библиотеци, како би уз 

асистенцију Драгане Стокић, проф. ИТ, савладали и увежбали вештине рада са 

„ownCloud“ веб сервисом. 

 

„Онлај недеља“ 

15. марта у оквиру Пројекта „Сарадњом до знања,професори Сања Ђокић и Весна 

Новковић, одржале су сараднички час - Реформаторски рад Вука Караџића.  
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Сараднички час у  библиотеци 

  Током целе године библиотека је са педагошком службом организовала одласке у 

позориште. Интересовање ученика и професора је велико па је био планиран одлазак 

сваког месеца. Али због многобројних активности других већа нисмо то реализовали.  

 

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 2016/17 ГОДИНУ 

  На почетку године конституисана је Библиотечка секција. Чланови Библиотечке 

секције су углавном чланови од прошле године са малим изменама: 

Милица Васић 2-2 

Јана Стевић 2-2 

Александра Дамњановић 2-2 

Владимир Јовановић 2-2 

Теодора Станојевић  2-2 

Неки од чланова су, због својих обавеза, нису били увек присутни. 

  На првом састанку конституисана секција. Подељен план. Договорили смо се око 

начина рада. Чланови изнели своје идеје. Састанци су се одржавали готово сваког 

четвртка, а на крају другог полугодишта и другим данима. Укупно смо одржали 48 часова.  

 Циљеви рада ове секције су: 

- развијање љубави премакњизи; 

- популарисање књиге и читања; 

- да подстиче ученике на читање књига и поред обавезне литературе; 
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- развијање културе читања свих врста текстова; 

- развијању осећаја за чување књига уопште; 

- стицање основних знања о раду; 

- задовољење образовних, културних и читалачких обогаћивање знања; 

- подстицање креативности и уређивање простора библиотеке; 

- стварање активне школске библиотеке као инфотеке; 

- подстицање надарених и талентованих ученика на читање и учешће у разним 

културно-забавним активностима школе; 

- подршка деци која самостално пишу; 

- упознавање ученика са фондом библиотеке и класификацијом књига. 

  Секција је радила у складу са Годишњим планом рада и са својим планом. 

У организацији школске библиотеке и Библиотечке секције, у четвртак 01. октобра, а у 

сусрет 61. Сајму књига у Београду, школа је 

почела са обележавањем  „Месеца књиге“.  

У жељи да приближи овај простор 

ученицима  и да их мотивише да што више 

читају, и да користе овај простор за своје 

активности, библиотека је као и прошле 

године позвала ученике 1. разреда  да 

посете библиотеку и да постану њени 

чланови. Прваци су били гости библиотеке, 

сви су постали њени чланови. Чланови 

Библиотечке секције су ученике упознали са радом  и активностима  библиотеке, а 

остали чланови секције су вршили упис нових чланова. 

  Једна од врло важних активности секције била је сређивање библиотеке и 

библиотечког фонда. Чланови су, врло вредно и посвећено, класификовали и сложили 

све књиге у библиотеци. Често, су радили и на упису нових чланова и издавању књига. До 

сад је у електронску базу унето око 9000 књига .Остало је да се унесу књиге које се 

налазе по специјализованим учионицама . 
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Чланови Библиотечке секције 

  Чланови секције, са осталим ученицима наше у четвртак, 27. октобра, обишли 

сајам књига и посетили изложбу Уроша Предића из збирке Народног музеја у Панчеву 

поставка  "Још један поглед на Уроша Предића" у Дому Јеврема Грујића . 

  И ове године изабрали смо најактивнијег члана секције. За најактивнијег члана 

Библиотечке секције, проглашена је Теодора Станојевић, ученица 2-2 разреда, гимназије.  

 

Теодора Станојевић 

План стручног усавршавања наставног и ненаставног кадра 
 

  Запослени у нашој школи сваке године процењују свој рад користећи неколико 
извора за овај вид процене. Упоређивањем планова која сва стручна већа састављају на 
почетку школске године и извештаја  о раду у протеклој години који се подносе у јуну 
наставно особље може да направи анализу остварених резултата у свим обастима рада- 
редовној, допунској и  додатној настави као и у ваннаставним активностима. 
Самовредновање се врши и анализом броја ученика који су учествовали на такмичењима 
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и резултатима који су ученици остварили.  Школа такође прати и даљи рад ученика који 
оду из школе анализом уписа на факултете и више школе и другим успесима наших 
ученика. Оваквом анализом могуће је уочити предности али и недостатке у раду као и 
потребне мере за уклањење утврђених мањкавости. 

Наставници Средње школе учествују на семинарима предвиђеним личним планом 
стручног усавршавања који предају координатору за стручно усавршавање на почетку 
школске године. На основу појединачних планова координатор и педагог  креирају 
предлог приоритетних области за даље усавршавање наставника. Током школске године 
наставници остварују стручно усавршавање у складу са приоритетима установе као и у 
складу са својим личним планом усавршавања, али и са могућностима школе. Сваке 
године школа организује један облик стручног усавршавања за све запослене  што треба   
истаћи као пример добре праксе. Редовно се врши  дисеминација реализованих 
семинара  на стручним или наставничким већима што се види на основу документације о 
интерном стручном усавршавању. Тиме се унапређује међусобна сарадња и наставници 
добијају додатна обавештења о семинарима којих их интересују. На крају школске 
године наставници достављају узвештај о оствареном стручном усавршавању.   

Интерно усавршавање наставника одвија кроз разне облике на стручним и  
наставничким већима и педагошком колегијуму. Одржавају се угледни часови, 
презентације, обуке итд. Координатор за стручно усавршавање води евиденцију о свим 
облицима СУ и подноси извештаје директору о СУ свих наставника. Школа користи 
електронску базу података за СУ у установи и ван установе чиме се добија јединствена 
база података за читаву школу што у великој мери олакшава праћење, анализу и 
вредновање стручног усавршавања. 
  Приправници се уводе у посао у складу са програмом увођења приправника у 
посао, а који добијају менторе из својих предметих области који их прате и помажу у 
наставном раду.  
  

             Учествовање школе у пројектима чији је циљ унапређивање 
наставе 
  
        У циљу што квалитетнијег извођења наставе као и у виду осавремењавања 
наставе, школа је у школској 2016/2017 години учествовала у пројектима који су у великој 
мери допринели реализацији тог циља. То су следећи пројекти:  

 Пројекат „Интеркултура“ - АФС 

 Пројекат „Школа без дроге – сигурно место за ђаке“  

 Пројекат „Безбедност девојчица и девојака на Интернету“ 

 Пројекат "Млади против корупције" 

 Пројекат „Превенција је кључ сигурности" 

 Пројекат „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“  

 Пројекат Erasmus+ 
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Пројекат „безбедност девојчица и девојака на интернету“ 

У Бањи Ковиљача 12, 13. и 14. маја 2017. године професори Средње школе у 

Великом Градишту Биљана Лукић и Милена Васић, и ученице 1. разреда гимназије 

Анђела Милићев, Невена Јовановић и Катарина Милошевић су учествовале и успешно 

окончале тренинг „Право девојчица и девојака на безбедан интернет“, у организацији 

Центра за истраживање и промоцију из Београда. Тренингу су присуствовали млади, али 

и родитељи и педагози из три партнерске општине – Великог Градишта, Ирига и Инђије, 

који су радили паралелно, како би свако из свог угла сагледао изазове које доносе 

савремене дигиталне технологије. Током тренинга, млади учесници су учили о томе како 

препознати опасности на интернету, али и реаговати на њих, који су механизми 

едукације и заштите, шта све млад човек може да уради и коме да се обрати уколико 

доживи или је сведок нежељене ситуације у дигиталном свету. 

 

 

Пројекат „школа без дроге – сигурно место за ђаке“ 

Пројекат „Школа без дроге – сигурно место за ђаке“ је реализован у школама у 

Великом Градишту у сарадњи са општинском управом општине Велико Градиште и 

удружењем грађана „Еурохоризонт“. 

 

Пројекат "млади против корупције". 

1.Тренинг за вршњачке едукаторе  "Млади против корупције" 

  Ученице Средње школе из Великог Градишта, Нина Лазић и Станислава Савовић су 

са педагогом Александром Димитријевић прошле обуку за вршњачке едукаторе на тему 

„Млади против корупције“ 4. 11. 2016. у Великој Плани. 

Овај тренинг је спровело УГ „Свет речи“ из Велике Плане.  
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2. Едукативни пано   

  Реализацијом радионица настајали су радови који су ученици искористили да 

заједно са педагогом направе пано у својој школи, како би сви ученици и запослени 

могли увек да се осврну на овај проблем и који им може помоћи да освесте у себи много 

тога, што у овом нашем друштву постоји као велика мана. Пано стоји на видном месту, у 

холу школе. 

 

 3. Радионице 

  Вршњачки едукатори су уз помоћ педагога реализовали 20 радионица на ову 

тему. Радионице су реализоване са следећим профилима: Гимназија, Туристички 

техничар, конобар-кувар, трговац. Средња школа броји 455 ученика. Радионица је 

спроведена и са Ђачким парламентом. Учесника је укупно било 350. 

   Радионице су спровођене углавном по сценарију који је добијен на обуци, уз 

мања одступања због техничких немогућности или састава одељења. Радионице су 

реализоване и као сараднички часови са професорима латинског и енглеског језика, 

обзиром да је школа у пројекту Сарадњом до знања.Ове часове су посетиле и колеге, те 

су и они били едуковани о овој теми и давали своја мишљења и сугестије. Радионице су 

биле фотографисане. 

 4. Међународни корупцијски дан 
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  Дана 9.12.2016. манифестацијом ,,ИМАМ ПРАВА ДА ЖИВИМ У ЗЕМЉИ БЕЗ 

КОРУПЦИЈЕ" ученици Средње школе у Великом Градишту обележили су Међународни 

антикорупцијски дан. Ово је само једна у низу активности у оквиру пројекта ,,Млади 

против корупције – мобилизација младих Подунавског, Поморавског, Шумадијског и 

Браничевског округа за борбу против корупције". Наши ученици су са професорима и 

вршњачким едукаторима прошетали улицама града делећи промотивне балоне и 

лифлете ,,Зауставимо корупцију!".  

 5. Трибина 

  Трибина "Млади против корупције" у Средњој школи у Великом Градишту 

одржана је 20.3.2017.године у присуству великог броја представника локалних 

институција, наставника, родитеља и деце. На трибини су говорили проф. др Ненад 

Радовић (КПА Београд) и Јелена Бркић Златкова - ауторка и координаторка пројекта 

Мобилизација младих Подунавског, Поморавског, Шумадијског и Браничевског округа за 

борбу против корупције. 

   

 6. Конкурс Млади против корупције 

  Ученици су у више наврата имали прилику да се обавесте о конкурсу који је 

расписан на ову тему (огласна табла, ФБ страница Ђачког парламента и након сваке 

одржане радионице упознати су са садржајем конкурса). Две групе ученика су свој рад 

послале и узеле учешће у конкурсу.  

 7. Медијска кампања 

  Телевизија Велика  Плана је пропратила активности наше школе као и друштвене 

мреже Фејсбук и група у којој су сви чланови пројекта и фејсбук група ССВГ. Сајт наше 

школе такође је објавио текст и фотографије Трибине  која је одржана у Великом 

Градишту као и активности обележавања Антикорупцијског дана. Општина Велико 

Градиште је објавила јавни позив грађанству на Трибину 20.3.2017.  

 8. Закључак  
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  Циљ пројекта је кроз осмишњене активности у великој мери реализован, имајући 

у виду рад осталих школа и градова. Борбом  је немогуће искоренити ову појаву, али је 

свакако могуће освестити појединца који самостално може деловати ка мењању себе. 

Можемо се надати да ће се друштво у том смеру мењати на боље.  

У среду, 19.04.2017. у библиотеци "Радоје Домановић" у Великој Плани, одржана је 

завршна конференција пројекта "Млади против корупције". Kонференцији су 

присуствовали директор школе, педагог, вршњачки едукатори Станислава Савовић и 

Нина Лазић. Због успешне сарадње и великог доприноса на овом пројекту, Удружење 

грађана „Свет речи" доделило је захвалнице нашој школи и едукаторима, али и 

похвалнице великом броју наших ученика због учешћа на ликовном конкурсу. 

 

 

Пројекат „превенција је кључ сигурности" 

Центар за омладину Твоја Србијa и Интернационална полицијска асоцијација 

5.10.2016. у нашој школи реализовали су пројекат „Превенција је кључ сигурности". Циљ 

пројекта је да се омогући младим девојкама, да стекну неопходна знања о дигиталном 

насиљу које је све више присутно, као и трговини људима–децом, које су две највеће 

претње по безбедност младих жена у Србији данас. 
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Пројекат „ Сарадњом до знања“ 

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 1. јуна 2016. објавило 

конкурс за учешће у пројекту „Унапређење квалитета наставе – развој кључних 

компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“ . 

  24. јуна 2016. год. Наставничко веће Средње школе у Великом Градишту доноси 

одлуку да се наша школа јави на конкурс. По резултатима конкурса, наша школа је била 

једна од 12 школа у Србији која је добила учешће у пројекту. 

  Директор школе је почетком школске године оформио тим за организовање и 

праћење реализације овог пројекта у саставу: Александра Димитријевић, Велина 

Стојковић и Биљана Лукић. 

  У току првог полугодишта тим је спровео истраживање о слабостима кључних 

компетенција код ученика, те су препоруке за сарадничке часове биле, развој 

недостајућих компетенција.  

  Aнализом резултата анкетирања 181 ученика у циљу снимања стања о постојању 

11 међупредметних компетенција ученика, у оквиру пројекта „Сарадњом до знања“ 

дошло се до закључка да су најслабије развијене компетенције  

- Предузимљивост и орјентација ка предузетништву, 

- Употреба графикона и табела у усвајању знања у оквиру  компетенције Рад с подацима 

и информацијама 

- Рециклажа - Одговоран однос према околини 

- Повезaње културних и уметничких  дела са њиховим историјским, географским и 

друштвеним контекстом - Естетичка компетенција 

  Компетенције које су у настави добро развијене и ученици су их препознали као 

јаке стране су: 

- Сарадња, што указује да је међу ученицима и њиховим наставницима присутан рад у 

групи и да исти слободно размењују своја мишљења и уважају туђе 

- Компетенција учења - где су ученици дали велики број одговара са увек и углавном на 

области везане за планирање времена учења, начина и прилагођавања теника учења као 

и питања реалне процене сопственог нивоа знања 

- Комуникација - ученици су ову компетенцију препознали такође као јачу страну. То се 

огледа у њиховом слободном реаговању на информације које допиру до њих, излагању  
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њихових личних ставова - аргументованих, осећања и у прилагођавању стила 

комуникације. 

Обзиром на дуг процес развоја ових компетенција постигнућа нису мерљива у овом 

тренутку, те нису обахваћена активностима Тима.  

  Анализирајући правила поступања у пројекту и циљеве пројекта, Тим је одлучио 

да се реализација пројекта спроведе без временског (седмичног) ограничења, већ по 

могућностима и плановима наставника, све до краја школске године. Овакав начин 

реализације пројекта није условљавао измену распореда часова, а омогућио је већини 

наставника да учествују у пројекту без обзира што један број наставника наставу 

реализује у две или три школе. 

  Реализација пројекта је започела 28.2.2017. и трајала је до 9.6.2017.год.  

  У овом периоду, сарадничку наставу обављало је 38 наставника. Сараднички 

часови су реализовани у свим образовним профилима и разредима и то: Гимназија - 

општи смер, Туристички техничар, Трговац и Конобар/ кувар.  Укупан броја реализованих 

сарадничких часова је 321. 

  Припремањем сарадничких часова, створена је збирка припремног материјала на 

сајту школе на адреси    http://ssvg.edu.rs/saradnjom%20do%20znanja. 

  Искуства стечена припремањем и реализовањем сарадничких часова су  

драгоцена за наставнике. Сарадња и кординација, боља комуникација, иновирање 

начина рада су само неке од активности које су наставници  развијали и реализовали. 

Наставници су оваквом наставом стављали ученике у први план часова, где су ученици 

интегрисали своје знање из сарадничких предмета, примењивали лична искуства, 

смислено су ангажовани на часовима, вршњачки су сарађивали. 

  Годишњи број часова из предмета који су укључени у пројекат су реализовани пре 

20.6.2017. за када је школским календаром био предвиђен крај наставног процеса. 

 

Пројекат Еrasmus+ фондације Темпус 

  У склопу пројеката Erasmus+ којима се омогућава сарадња и међународна 

размена ученика и наставног особља школске 2016/2017 године први пут је омогућено 

учешће и наставницима средњих школа за категорију КА1 – одлазна мобилност наставног 

особља. За пројекте тог типа и сарадњу са Европском коисијом задужена је Фондација 

Темпус. Тим за пројекте школе у саставу Зоран Ташић, Биљана Лукић и Наташа Стевић 

прошао је обуку за писање пројеката, урадио је предлог пројекта „Throw cooperation to 

http://ssvg.edu.rs/saradnjom%20do%20znanja
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knowledge“ којим је школа аплицирала. На жалост, предлог пројекта није прихваћен, али 

је стечено значајно искуство за писање неких наредних пројеката. 

Материјално-технички ресурси 
 

ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ  

Материјални услови у Средњој школи су солидни. Чине се напори да се 
материјална основа школе побољша, тако да се сваке школске године материјални и 
технички услови поправљају у циљу што успешнијег извођења васпитно – образовног 
рада. Последњих година учињен је велики напредак и у капитално опремање школе и у 
њено осавремењивање.  

Настава се  одвија у две повезане зграде, укупне површине око 2500 м2  и  
фискултурна сала, површине 600 м2, што укупно чини око 3100м2. 

Школа има велики број специјализованих учионица. 
Просторне могућности дозвољавају рад у једној смени. За наставу физичког 

васпитања поред фискултурне сале, користи се игралиште за мале спортове, када то 
време дозвољава, и школско двориште. 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

Све учионице су у добром стању, чисте светле, функционалне са солидним 
школским намештајем и опремом, тако да су створени услови за квалитетну реализацију 
наставног процеса.   

Извештај Тима за превенцију насиља, злостављања и 
занемаривања за школску 2016/2017.год. 
  Од почетка школске године Тим у саставу – Горан Мишић, проф.биологије, 

координатор Тима, Зоран Ташић, директор школе, Александра Димитријевић, школски 

педагог, Стокић Вера, проф.економске групе предмета, Марија Стојановић, професор 

психологије и Биљана Лукић, проф. информатике и рачунарства, одржао је преко 

тридесет састанака, на којима су разрешавани сви пријављени случајеви насиља, и 

обављани разговори који су се тицали праћења стања у школи. У оквиру састанака је 

остварена потребна сарадња са родитељима ученика који су се нашли у ситуацијама 

насиља. 

  Остварена је сарадња са бројним ваншколским институцијама о чему ће бити 

представљено у другом делу извештаја. 

Тим је у одређеним сегментима одступио од Плана 

активности. Одржан је колективан родитељски 

састанак поводом пријема првака, на коме су се 
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представили чланови Тима, њихов досадашњи рад и оквирни план за предстојећу 

школску годину.  

Посећена су сва одељења првог разреда где су чланови Тима упознали новопридошле 

ученике са садржајима, начином и циљевима рада. 

  Уместо планираних анкетирања чланови Тима су заједнички или независно 

учествовали у организацији и реализацији бројних ваннаставних активности у којима је 

остварено упознавање, дружење и сарадња свих учесника у школском животу, што је и 

препоручено као дискретан вид превенције насиља – позитивизација атмосфере у 

школи. Томе су значајно допринели Ђачки парламент са својим хуманим и културно-

уметничким активностима, чланови Екосекције и стручна Већа чији координатори су 

учествовали у организацији спортских такмичења, излета и културно-уметничких 

програма у којима су ангажована сва одељења школе. 

  Обележен је Дан превенције насиља над женама.  

  Када је било потребно Тим је обављао саветодаван рад са свима који су се нашли 

у ситуацијама у којима су постојале назнаке насиља и посредовао у нормализацији и 

хармонизацији односа између свих актера у школи (професора, ученика, помоћних 

радника, родитеља). 

  Свакодневно је кроз распитивање, разговоре и праћење рађено на неговању 

позитивне атмосфере у колективу и међу ученицима, подизању свести о предностима 

живота у ненасилном окружењу и развоју конструктивног разрешавања конфликата. На 

тај начин су сви актери подстицани на пријављивање насиља и адекватно реаговање у 

потенцијално насилним ситуацијама, као и узајамно разумевање, поштовање 

различитости и толеранцију, конструктивно превазилажење сукоба и бригу о 

достојанству свих актера у школи. 

  Професори ван Тима су допринели превенцији насиља поштовањем правилника 

рада, сталним контактом са ученицима, како на редовним часовима, тако и на часовима 

одељењског старешине, и ажурним обављањем дежурства.  

  Разрешавање неколико случајева насиља обавио је директор покрећући 

дисциплинске поступке у сарадњи са родитељима и Комисијом. 

  Понајвише су превенцији насиља допринели ученици безрезервно се ангажујући у 

свим школским иницијативама. 

  Активности са циљем превенције насиља, злостављања и занемаривања 

остварене у сарадњу са ваншколским институцијама су следеће: 
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Пример добре сарадње 

У понедељак 06.09.2016. у свечаној сали Средње школе одржан је заједнички састанак 

ученика који путују на матурску екскурзију, њихових 

родитеља, директора школе и одељенских старешина 

матураната. Састанку 

су присуствовали и 

представници 

полиције из Великог 

Градишта и представник полиције Пожаревац из 

сектора за странце и трговину људима, Петар 

Недељковић. На састанку су договорена сва правила понашања на матурској екскурзији и 

представљене су потенцијалне опасности. Ово је пример како се заједничким учешћем 

свих актера може подићи сигурност и безбедност ученика на највиши могући ниво. 

„Превенција је кључ сигурности" 

Центар за омладину Твоја Србијa и Интернационална полицијска асоцијација 5.10.2016. у 

нашој школи реализовали су пројекат „Превенција је кључ сигурности". Циљ пројекта је 

да се омогући младим девојкама, да стекну неопходна знања о дигиталном насиљу које 

је све више присутно, као и трговини људима–децом, које су две највеће претње по 

безбедност младих жена у Србији данас. 

Предавање – трговина људима 

 

Полицијска управа Пожаревца и Великог Градишта у сарадњи са Црвеним крстом Велико 

Градиште 14.10.2016. у нашој школи одржали су предавање на тему Трговина људима. 

Циљ предавања је да се омогући младим девојкама и младићима да стекну неопходна 

знања о сексуалној и радној експлоатацији. Незнање штети-знање штити, закључак је 

свих присутних.  

"Безбедност на интернету" 
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 24. јануара 2017. у свечаној сали Средње 

школе новинар, Владан Арсић, одржао је 

предавање о безбедности на интернету, 

вршњачком насиљу и трговини људима. 

Предавању је присуствовало око 100 ученика 

Средње школе и ученика основне школе 

„Иво Лола Рибар“. Циљ предавања био је 

освешћивање о опасностима које све више 

прете.  

Трибина "Млади против корупције" у Средњој школи у Великом Градишту  

   Трибина "Млади против корупције" у Средњој школи у Великом Градишту одржана је 

20.3.2017.године у присуству великог броја представника локалних институција, 

наставника, родитеља и деце.На трибини су говорили проф.др Ненад Радовић (КПА 

Београд) и Јелена Бркић Златкова - ауторка и координаторка пројекта Мобилизација 

младих Подунавског, Поморавског, Шумадијског и Браничевског округа за борбу против 

корупције.  

Зауставимо корупцију!  

 Дана 9.12.2016. манифестацијом ,,ИМАМ ПРАВА ДА ЖИВИМ У ЗЕМЉИ БЕЗ КОРУПЦИЈЕ" 

ученици Средње школе у Великом Градишту обележили су Међународни 

антикорупцијски дан. Ово је само једна у низу активности у оквиру пројекта ,,Млади 

против корупције – мобилизација младих Подунавског, Поморавског, Шумадијског и 

Браничевског округа за борбу против корупције".  Наши ученици су са професорима и 

вршњачким едукаторима прошетали улицама града делећи промотивне балоне и 

лифлете ,,Зауставимо корупцију!". Надамо се да ће акција у граду и активности у школи 

допринети да ову појаву сведемо на најмању могућу меру и живимо у моралнијем и 

бољем друштву. "Ако не постанемо бољи, постаћемо гори"!  

Јачање образовања за демократију 

У уторак 14. марта 2017.г. у Свечаној сали наше школе одржана је радионица „Јачање 

образовања за демократију“ . Радионици је присуствовало 30 ученика као и професори 

грађанског васпитања.  
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Професорка Велина Стојковић је представила модел компетенција потребних за развој 

културе демократије. Компетенције обухватају 20 вештина, ставова, вредности и знања 

потребних за развој демократске културе, а са ученицима је разговарано о начинима 

примене ових компетенција у настави.  

Предавање удружења Хендицентра „Колосеум“ 

У петак 26.05 у свечаној сали Средње школе одржано је предавање у заједничкој 

организацији професора Високе туристичке школе из Београда и удружења Хенди центар 

„Колосеум“. Својим активностима Хенди центар „Колосеум“ жели да оствари визију 

праведнијег друштва и равноправан третман особа са инвалидитетом. Удружење је и 

оснивач првог сервиса подршке и персоналне асистенције особама са инвалидитетом. 

 

 

Светски Дан науке за мир и развој 

Обележен је Светски Дан науке за мир и развој симболичним облачењем у бело свих 

актера у школи. Акцији су се прикључили бројни професори, помоћни радници, и 

ученици у огромном броју. 
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Ученици бројних одељења, професори и помоћни радници који су се приружили акцији. 

 

Дан изазова 

Велики значај у превенцији насиља имају све спортске и културне манифестације, које 

јачају колективни дух и уређују етос у заједници. Спортисти наше школе остварили су 

врло запажене резултате у одбојци, фудбалу и атлетици, што је значајно добринело 

ширењу позитивне атмосфере у школи. 

Један од начина побољшања опште климе јесу и реакреативне активности, попут Дана 

изазова. 

 

31.5.2017.у 10 часова, наша школа се придружила Светском дану изазова, под слоганом 

"Вратите своје улице, вратите своју будућност". Ученици и наставници су имали прилике 

да заједно вежбају на спортском терену и показали су да су стварно "спортска општина".  

Педагошки колегијум 
 
  Педагошки колегијум чине: 
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директор Зоран Ташић, стручни сарадник Александра Димитријевић и координатори 
следећих органа: 
- веће професора српског и страних језика Милена Дрндаревић  
- веће професора природних наука Бојана Живковић 
- веће професора енглеског језика Велина Стојковић 
- веће професора друштвених наука Данијела Парезановић 
- веће професора ликовне културе, музичке уметности и физичког васпитања Бојана 
Пршендић 
- веће професора економске групе предмета Снежана Рашић 
Председници актива и тимова и координатор за стручно усавршавање Миљан Вељковић, 
Светлана Стефановић, Тања Јовановић, Горан Мишић и Снежана Милорадовић. 
  Педагошки колегијум се састао 3  пута и расправљао о питањима која су у његовој 
надлежности: 

- Планирање и организовање програма образовања и васпитања 
- Старање о осигурању квалитета и унапређењу образовно-васпитног рада 
- Старање о осавремењавању развојног рада школе 
- Организација педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимање мера за 

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 
- Планирање стручног усавршавања запослених. 

 
Седница одржана 09.10.2016. 
Дневни ред: 

1. Конституисање Педагошког колегијума 

2. Израда Плана интегритета у другом циклусу 

3. Безбедност ученика и запослених у школи 

4. Планови наставника, испуњавање обавеза 

5. Планирање стручног усавршавања 

6. Правилник о оцењивању 

7. Ваннаставне активности 

8. Разно 

 

Седница одржана 06.12.2016. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и изостанака после првог класификационог периода 

2. Васпитни рад, васпитно-дисциплински поступци 

3. Анализа безбедности и заштита деце (ППС, Тим за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања) 

4. Рад стручних већа, тимова, актива (председници, координатори) 

5. Пројекат „Сарадњом до знања“ 
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6. План уписа за 2017/2018 школску годину 

7. Стручно усавршавање 

8. Разно 

 

Седница одржана 14.03.2017. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и изостанака после првог полугодишта 

2. Рад стручних већа, тимова, актива (председници, координатори) 

3. Педагошка едиденција (педагог) 

4. Пројекат „Сарадњом до знања“ 

5. Стручно усавршавање 

6. Промоција школе 

7. Разно 

Извештај о раду школског педагога 
     

     У току школске 2016/17. године у оквиру планских и програмских образовно 

васпитних активности педагог је учествовао у изради концепције Годишњег плана рада 

школе и изради појединих његових делова. Такође је учествовао у изради свог годишњег 

плана и месечних, оперативних планова. Као активни члан тимова за Самовредновање, 

Развојно планирање, Инклузивно образовање, Заштита ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, Каријерно вођење и саветовање, учествовао је у активностима и 

планирању и писању извештаја ових тимова. 

     Педагог је пружао помоћ професорима у изради планова за редовну, допунску, 

додатну и практичну наставу, и у ваннаставним активностима. Пружана је подршка 

одељењским старешинама у планирању својих активности и организацији часова 

одељењског старешине. Заједно са одељењским старешинама и појединим члановима 

Тима за заштиту од насиља остварен је велики број активности где се указала потреба за 

васпитним деловањем. 

     У сарадњи са библиотекаром и професорима, педагог је организовао одласке у 

позоришта у Београд. Консултован је при планирању културних манифестација у школи и 

ван ње. Планирао је и организовао поједине облике сарадње са другим институцијама. 
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     Област  праћење и вредновање васпитно - образовног рада односио се на 

праћење и анализу васпитно - образовног процеса, односно процеса развоја и 

напредовања деце, тј. ученика. Анализирао  се  успех и дисциплина  ученика на 

класификационим периодима, примена мера индивидуализације и предлагане су 

активности за њихово побољшање. Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима и на такмичењима био је део планираног и остварено је у већој мери. 

Пратио се и ефекат и поступак оцењивања ученика, завршни и матурски испити. Педагог 

је пратио и учествовао у процесу самовредновања и израдио крајњи извештај рада овог 

тима. Активно је учествовао у помоћи наставницима за полагање испита за лиценцу и 

био члан комисије за проверу савладаности  програма. 

      Од самог почетка школске године, сарадњом са одељењским старешинама, 

уочена су деца која имају одређених проблема у савладавању наставних садржаја, као и 

деца која имају израженијих проблема са понашањем. Она су праћена, о њима се 

дискутовало на састанцима одељењских већа и у Tиму за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања и предузимале су се васпитне и васпитно дисциплинске 

мере. Тимски рад и сарадња педагога са одељењским старешинама, предметним 

наставницима и родитељима ових ученика била је најизраженија и најуспешнија. Готово 

свакодневно педагог је био у прилици да са појединим ученицима, индивидуално или са 

мањом групом ученика разговара и тражи могуће начине како да на конструктиван начин 

решавају проблеме. Доста времена се посвећивало причи о толеранцији, ненасилној 

комуникацији, активном слушању. 

      У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и 

њиховој адаптацији. Са сваким одељењем, посебно, у оквиру трајања једног школског 

часа, обављен је информативни и саветодавни разговор на почетку школске године. 

Поред овог, било је и групног саветодавног рада у поједним одељењима на захтев 

одељењских  старешина, када се за то указала потреба. За ученике првог разреда 

организована су предавања о превенцији вршњачког насиља у оквиру рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

     За потребе професионалног информисања ученика завршних разреда 

организоване су промоције факултета, дистрибуиран је информативни материјал и 

обављани су индивидуални разговори. Матурантима је посвећена посебна пажњу у 

оквиру организације и реализације матурског и завршних испита. 

      Као и претходних година са Ђачким парламентом обележени су значајни догађаји 

и активно се учествовало у промоцији ученика који су боравили у нашој школи преко 

организације АФС  Интеркултура. Такође, у сарадњи са Центром за социјални рад 

општина Велико Градиште и Голубац, Заводом за статистику Смедерево, Домом Здравља 

Велико Градиште, Омладином Јазас Пожаревац, општинском управом општине Велико 
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Градиште, Црвеним крстом, Градском библиотеком, Културним центром, Истраживачком 

станицом Петница и Уникредит банком успешно је сарађивано током целе школске 

године што је забележено на сајту наше школе.  

     Сарадња са наставницима огледала се у саветодавном раду у вођењу одељења, 

приликом организовања родитељских састанака, у праћењу менторства и приправника, а 

највише у посети  сарадничким часовима. Са наставницима је рађено на конструктивном 

решавању сукоба у одељењу, на креирању различитих облика наставног процеса у 

складу са индивидуалним својствима ученика и потребама деце различитог развојног 

нивоа. Педагог је покренуо и подстицао примену интердисциплинарног приступа у 

настави. 

  Школа је  ове године била учесник пројекта „Унапређење квалитета наставе – 

развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања, 

који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а намењен је 

основним и средњим школама у Републици Србији. Пројекат је заснован на 

кооперативном и тематском приступу што омогућава примену принципа 

мултидисциплинарне наставе. Реализација овог пројекта ослоњена је на такав модел.  

Истраживањем о компетенцијама, снимљено је стање у Средњој школи у Великом 

Градишту, (које су то компетенције на којима треба код наших ученика радити), те су 

препоруке за сарадничке часове биле, развој недостајућих компетенција. Пројектне 

активности налазе се у бази координатора овог пројекта. 

     Сарадња и саветодавни рад са родитељима огледаo се кроз индивидуални и 

групни педагошко – саветодавно - инструктивни рад  ученика који имају потешкоћа у 

учењу и понашању. Сарадња са родитељима најинтензивнија је била у случајевима где је 

било проблема или са понашањем или са усвајањем наставних садржаја.  

    То су индивидуални разговори, заједнички разговори родитеља, педагога, 

директора и одељењског старешине, као и осталих предметних наставника, где су се 

заједнички планирале мере и кораци за појачан васпитни рад односно за 

индивидуализовану наставу деце са тешкоћама у развоју. Честа сарадња са родитељима 

је била заједно са Тимом за заштиту ученика од злостављања и занемаривања, где се 

успешно радило на превенцији различитих видова насиља (Евидентирано је у 

записницима и извештај овог тима приложен је у Годишњем извештају). 

     Рад у стручним органима школе, сарадња са стручним институцијама, друштвеном 

средином и сарадња са директором су такође области на којима је педагог у протеклој 

години радио. 

     Учествовао је  у раду одељењских и стручних  већа, Наставничком  већу,  

Педагошком колегијуму, тимовима. Разним анализама, презентацијама, предлозима, 
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сугестијама утицао је на побољшање квалитета рада наставника и школе. Заједно са 

директором разматрао је потребе и проблеме школе, размењивао  информације  о раду 

тимова, организовао  семинаре и обуке, планирао низ активности. Са директором је 

одлучивао о распореду одељењских старешинстава, састављању одељења, одговарао на 

приговоре и жалбе. Педагог је члан Школског одбора те је био активан и заступао 

мишљења својих колега присуствујући свим седницама које су одржане у овој години. 

Сарађивао је и са Саветом родитеља, када је била утврђена потреба за тим. 

  У оквиру обележавања Ноћи музеја у Народној библиотеци "Вук Караџић" у 

Великом Градишту педагог је одржао је едукативну радионицу за ученике Основне 

школе. Радионица је посвећена млађој популацији са циљем да укаже на значај смеха и 

комике у књижевности и уметности, а све у циљу дечјег сензибилитета за уметност и 

развијања позитивног става према животу. 

  У оквиру Дечије  недеље у библиотеци Вук Караџић педагог је одржао   

едукативно-креативну радионицу „Да сам ја учитељ“. 

     Педагог је водио Дневник рада, евиденцију о сарадњи са ученицима, 

наставницима и родитељима. Такође, водио је  евиденцију о успеху и дисциплини 

ученика на крају класификационих периода, извештај о успеху ученика на завршном 

испиту, извештаје за Наставничко веће и Педагошки колегијум, евиденцију о посећеним 

часовима. Вођени су записници са састанака свих тимова. 

 Извештаји о раду органа управљања - Школски одбор  
  Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника. 
  Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
  Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
Школског одбора. 
  Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник   
Ученичког парламента, представник синдиката у школи, директор школе и секретар без 
права одлучивања 
 
  Школски одбор је одржао 8 седница. Разматрана су следећа питања: 
 

09.09.2016. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
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2. Усвајање извештаја о реализацији годишњег програма рада за 2015/2016 (због 

обимности материјала, исти ће бити изложен на седници, а може се наћи и на 

сајту Средње школе у Великом Градишту) 

3. Усвајање извештаја директора за 2015/2016 (због обимности материјала, исти ће 

бити изложен на седници) 

4. Доношење Годишњег плана рада за 2016/2017 (педагог ће образложити исти, због 

обимности) 

5. Давање Сагласности на Правилник о систематизацији радних места  

6. Текућа питања 

 

26.10.2016. 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање извештаја са матурске екскурзије  

3. Давање сагласности на избор особа задужених за унос и ажурирање података у 

јединствени информациони систем "Доситеј“ 

4. Доношење одлуке о отпису средстава у згради у којој су некада били  атељеи 

5. Текућа питања 

 
14.12.2016. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Oдлука о  закупу и цени  школских просторија 

3. Формирање комисије за попис 

4. Записник просветног инспектора о редовном инспекцијском надзору извршеном 

дана 5.12.2016.године 

5. Анекс Школског програма (због обимности материјала, исти ће бити презентован 

на седници Школског одбора 

6. Текућа питања 
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12.01.2017. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање плана јавних набавки за 2017. годину 

      3. Приговор Миодрага Живковића на одлуку по конкурсу за професора физичког 

васпитања 

4. Текућа питања 
  

09.02.2017. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештај директора за 2016. годину 

3. Усвајање извештаја о попису имовине и средстава за 2016. годину 

4. Инијатива за организовање и рад издвојеног одељења гимназије општег типа у 

Голупцу 

5. Текућа питања 

07.04.2017.  
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Доношење одлуке о давању на коришћење спортске хале 
3. Текућа питања 

 
09.05.2017. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Покретање поступка за издавање дела простора школе 

3. Измена Правилника о  понашању (члан 23) 

4. Измена Правилника о раду Средње школе у Великом Градишту (члан 19) 

5. Текућа питања 

 
28.06.2017. 
ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање плана интегритета 
3. Избор чланова комисије за утврђивање технолошких вишкова 
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4. Текућа питања 
 

 Директор школе  
  Протекле школске године директор школе је реализовао законом утврђене 
обавезе у вези са организацијом рада у школи, одржавањем седница, стручних већа, 
екскурзија, рада са родитељима, стручним усавршавањем наставног кадра. 
У овом делу није приказан конкретизован рад директора, јер је он приказан у Извештају 
директора за школску 2016/2017 годину. 
Посебно се могу истаћи следеће области којима је нарочито посвећена пажња: 

Организовање образовно-васпитног рада 

Организација свих врста испита (матурских, поправних, завршних, допунских, 
ванредних) 

Подела предмета на наставнике и подела одељенских старешинстава и других 
задужења  

Рад на уређењу школе 

Рад на Годишњем плану  рада 

Доношење решења о 40-часовном радном времену 

Обележавање школске славе, Дана Светог Саве 

Писање пројеката и учешће у њима 

Издавачка делатност 

Организација презентација факултета у нашој школи 

Рад у тимовима, активу 

Организација екскурзија 

Брига за безбедност ученика 

Рад на изради финансијског плана и ЦЕНУС-а 

Припрема и организација пописа 

Израда плана јавних набавки 

Припрема тендера, реализација 

Рад на извештају јавних набавки 

Контрола  педагошке евиденције 

Помоћ приправницима 

Организација такмичења 

Организација матурске вечери 

Организација завршетка школске године 

Организација уписа 

Израда школског извештаја 

Анализа успеха и анализа реализације наставног плана и програма 

Организовање и вођење Наставничког већа 

Планирање стручног усавршавања запослених 

Организовање стручних семинара у школи за запослене 

Организовање и учешће на свим одељењским већима  

Пријем нових радника и увођење у посао 
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Праћење рада професора  у области давања повратне информације ученицима и 
родитељима, контрола оцењивања 

Рад на упознавању и решавању проблема ученика које су индивидуалне природе или 
су везане за групу и одељење 

Сарадња са Ђачким парламентом 

Организација учешћа  у разним акцијама 

Општи родитељски састанак са родитељима матураната 

Припрема и учешће у Савету родитеља  

Индивидуални разговори са родитељима  

Индивидуални разговори са  ученицима 

Организација и учешће у Активу директора наше општине 

Сарадња са локалном заједницом и социјалним партнерима 

Учешће у раду Школског одбора 

Учешће у раду заједнице гимназија Србије 

Учешће у раду заједнице Стручних школа Србије 

Рад на побољшању материјално-техничке опремљености школе 

Учешће у пројекту Интеркултуре 

Сарадња са канцеларијом за младе и осталим установама 

Извештај директора се налази у посебном документу 
  

 Секретар школе 
  Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да управне, 
нормативно-правне послове у установи обавља секретар. Послови секретара Средње 
школе које је обављао у прошлој години су: 

Учествује у техничкој и стручној изради нацрта и измена нормативних аката, 

Припрема седнице стручних органа, учествује у њиховом раду и благовремено  

Спороводи одлуке органа Школе, 

Прати прописе и о њима обавештава раднике Школе, 

Прегледа матичне књиге, уписнице, деловоднике, евиденцију о ученицима и њихово 
вођење у складу са Законом о средњој школи и непосредно се ангажује око уписа 
ученика, 

Обавља послове око спровођења конкурса и огласа, 

Непосредно израђује другостепена решења поводом приговора, односно жалбе уложене 
на првостепено решење, а на основу спроведене процедуре и коначне одлуке 
надлежних органа Школе. 

Непосредно израђује и сва друга решења и правно обрађује и сачињава све одлуке које у 
поступку донесе надлежни орган Школе, 

Учествује у изради или непосредно ради на изради свих врста уговора које закључује 
Школа у складу са донетим одлукама надлежних органа Школе, 

Обавља све административне послове у оквиру кадровских послова, 

Припрема и спроводи поступак јавних набавки 

Припрема план пописа 
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Припрема извештаје о јавним набавкама 

Рад на изради Извештаја о раду и Плана рада Школе, 

Остали послови по налогу директора Школе 

 
 

 Савет родитеља у школској 2016/17. години 
  Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког 
одељења. 
  Савет родитеља се састао три пута и разматрао питања из своје надлежности. 
08.09.2016. 

1. Конституисање Савета родитеља, избор председникаи заменика председника 
2. Избор једног новог члана за представљање Савета родитеља у Школском одбору 
3. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 2015/16 школску 

годину 
4. Разматрање Извештаја директора за школску 2015/16 годину 
5. Разматрање Годишњег плана за школску 2016/17 годину 
6. Осигурање ученика 
7. Текућа питања 

 
21.12.2016. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Давање сагласности на Извештај са матурске екскурзије за школску 2016/17 

годину 
3. Доношење програма матурске екскурзије за школску 2017/18 и програма 

екскурзија за ученике нижих разреда за школску 2016/17 годину 
4. Упознавање Савета родитеља са записником просветног инспектора број 614-

16/2016 
5. Текућа питања 

 
17.02. 2017.   

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 
2. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта школске 2016/17 године 
3. Одређивање висине надокнаде за наставнике који воде ученике на екскурзију (матурска – 

школска 2017/18 и екскурзија првог разреда – школска 2016/17) 
4. Предлагање изборних предмета и избор уџбеника за 2017/18 
5. Текућа питања 

 

 Извештај Ђачког парламента Средње школе у Великом 
Градишту за школску 2016/2017 годину 
  Ове школске године Парламент је започео са радом у октобру. На конститутивној 

седници, одржаној 7. октобра 2016, изабрани су нови чланови управе парламента и 
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усвојен је Статут. За председника Ђачког парламента изабрана је Ирена Чучковић, 

ученица 4. разреда, а за потпредседника Никола Пантић, ученик 4. разреда. За ПР-а је 

изабран Растко Јокић (2. разред). За записничара је изабрана Александра Ђорђевић, 

ученица 4. разреда. За представнике Парламента у Школском одбору изабрани су Никола 

Пантић и Ирена Чучковић. 

  Прва акција Ђачког парламента била је организација хуманитарне караоке журке, 

која је одржана 4. новембра у холу СШВГ. Од продаје улазница сакупљено је 25 хиљада 

динара и тај новац је уплаћен у хуманитарне сврхе. 

  23. децембра у кафићу “МЗ” у Великом Градишту органивали смо новогодишњу 

маскенбал журку, а прикупљен новац искоришћен је за куповину опреме за кабинет 

куварства. 

  И ове године Ђачки парламент СШВГ наставио је сарадњу са Интеркултуром. Од 

септембра часове у нашој школи су похађале Кејт Бигер, ученица на размени из САД, и 

Миријам де Пало из Италије. Ђачки парламент је кроз неколико акција и презентација 

помогао Кејт и Миријам да своје вршњаке из Великог Градишта упознају са културом 

земаља из којих долазе.  

  Такође, наставили смо и сарадњу са Унијом средњошколаца Србије. У октобру смо 

конкурисали са предлогом пројекта у оквиру конкурса за финансирање пројеката 

ученичких парламената средњих школа. Нажалост, средства нам нису одобрена. 

  Сарађивали смо и са Црвеним крстом Велико Градиште. Волонтери ЦК Велико 

Градиште Христина Шћекић, Кристина Пауновић, Алекса Митровић и Бојана Армуш током 

целе школске године радили су на промоцији добровољног давалаштва крви.  

  17. фебруар обележили смо као Дан загрљаја. Акција је реализована у холу 

Средње школе, а у њој су учествовале Александра Ђорђевић, Христина Шћекић, Марија 

Арсић и Милица Лукић. 

  10. марта организовали смо хуманитарну журку у кафићу “Клуб 75” у Великом 

Градишту. За музику је био задужен бивши ученик наше школе Петар Бановић. Од 

продаје улазница прикупљена је 21 хиљада динара. Део новца је уплаћен у хуманитарне 

сврхе, а део је дониран за набавку опреме за кабинет куварства. 

  Ове године наша школа учествовала је по трећи пут у пројекту “Средњошколци за 

средњошколце”, који организује Унија средњошколаца Србије (УНСС). 21. априла наши 

ученици имали су прилику да раде у локалним предузећима, а дневнице које су 

зарадили уплаћене су на рачун фонда  “Средњошколци за средњошколце”, из ког се 

издвајају средства за финансирање ученичких пројеката.  
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  Током маја месеца организовали смо квиз опште културе, на ком су учествовали 

ученици сва 4 разреда, распоређени у групе од по 4 члана. 

  И ове године имали смо одличну сарадњу са Народном библиотеком “Вук 

Караџић” из Великог Градишта. Поводом Светског дана књиге, ученици наше школе и ове 

године су могли бесплатно да обнове своју чланску карту у библиотеци. 

  Наставили смо и успешну сарадњу са Екосекцијом СШВГ, са којом смо учествовали 

у великом броју активности.  

  Такође, у току школске године одржано је неколико турнира у одбојци, баскету и 

малом фудбалу. Утакмице су игране за време великих одмора или 7. часа. 

  Након великог броја седница и акција у чијој смо организацији учествовали, 

можемо рећи да је школска година иза нас била успешна. Радимо континуирано и 

напредујемо, што и јесте наш циљ. 

 

 Стручно усавршавање наставника и осталих запослених  
Професионални развој наставника је процес на коме се мора радити 

континуирано. У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално 
стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла и 
унапређења нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритет установа или школа 
планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних 
приоритета  наставника као и на основу извештаја. 
  У школској 2016/2017 години већ у августу  2016. године наставници су планом 
стручног усавршавања обухватили велики број активности којима би се процес 
професионалног развоја унапредио.  Током школске године радило се на реализацији.   

Електронска база података на адреси www.skola.rs је формирана у школској 
2014/2015 години и обухвата портфолио свих наставника у Средњој школи у електронској 
форми. Анализом планираних облика СУ, анализом података Тима за самовредновање  
наше установе, а на основу активности обухваћених Развојним планом школе у циљу 
унапређења наставе,  дефинисане су  потребе и приорити  СУ на нивоу установе.  Утврђен 
је  план  одржавања угледних и огледних часова укључујући различите облике рада, 
индивидуално и на нивоу актива. Координатор за СУ је присуствовао свим часовима и 
учествовао у анализи и дискусији дајући своје сугестије и препоруке за даљи рад 
наставника. У сарадњи са педагогом подстицао је развијање кључних способности код 
наставника као што су: креативност, самокритичност, спремност за промене у настави , 
спремност за учешће у тимском раду, самосталност и одговорност у раду. 

Организоване су следеће екскурзије: Сајам књига, Сајам туризма, Сајам науке, 
неколико посета позориштима у Београду. Поред тога у складу са личним планом 
стручног усавршавања и могућностима школе наставници су ишли на семинаре и вршили 
дисеминацију на стручним већима и наставничком већу.  Однос на релацији наставник – 

http://www.skola.rs/
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ученик унапређиван је кроз велики број ваннаставних активности. Организовани су 
школски турнури у малом фудбалу, одбојци и кошарци, неколико хуманитарних журки, 
Вече страних језика и Вече енглеског језика.  

Током првог полугодишта одржано је 20, а током другог више од 50 активности 
које представљају облике СУ у установи. Реализовани су разноврсни облици СУ, вршена 
је анализа одређених облика СУ као и дисеминација на стручним већима и наставничким 
већима.  

Школа је у 2016/17 учествовала у пројекту Министарстава просвете науке и 
технолошког развоја «Сарадњом до знања» где је велики број професора узео активно 
учешће и тиме реализовао већину активности везаних за интерно усавршавање у 
установи. 
  У школи су реализована два акредитована семинара стручног усавршавања за све 

заинтересоване запослене: семинар – „Ефикасно вођење педагошке документације“ који је 

носио 24 бода и семинар – „Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља“ 

који је носио 8 бодова. Такође, 25 професора који предају општеобразовне предмете у 

гимназији прошли су акредитовану електронску обуку „Обука запослених у средњим 

школама за примену стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и 

васпитања у делу општеобразовних предмета“ у трајању од 16 сати. 

Семинар – ефикасно вођење педагошке документације 

  У суботу 18. марта у Средњој школи одржан је семинар за све заинтересоване 
професоре. Семинар – ефикасно вођење педагошке документације одржали су 
представници Образовно методичког центра из Новог Сада, Жолт Коња и Горан 
Станојевић. На врло оригиналан и инспиративан начин предавачи су упознали професоре 
наше школе са новим технологијама и тенденцијама у настави које ће сигурно бити од 
велике користи у образовно-васпитном процесу. 
 

 
 

            Извештај са матурске екскурзије 
  На основу годишњег плана за школску 2016/2017. годину и Правилника о 

извођењу екскурзије Средње школе у Великом Градишту, а на основу наставног плана и 

програма од 12.09. до 17.09.2016. реализована је матурска екскурзија ученика Средње 

школе у Великом Градишту у организацији туристичке агенције „Аррива“ из Пожаревца.  
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  На пут је кренуло 75 ученика завршних разреда, 5 одељенских старешина (Ана 

Илић, Тодор Драгољевић, Наташа Стевић, Снежана Рашић и Урош Дучић), стручни вођа 

пута Зоран Ташић, лекар Љиљана Стевановић, лиценцирани водич Влада Платичевић, 

представник туристичке агенције „Аррива“ и четири возача. 

  Путовање је започело 12.09.2016. скупом ученика испред школе у 04:30 и 

поласком 05:00. Уз две паузе (код Ћуприје од 15 минута и Предејана од 45 минута) на 

гранични прелаз са Македонијом стигли смо око 11:00. После граничних формалности, 

једне паузе и вожње кроз Македонију у Грчку смо ушли око 14:30 (по грчком времену). У 

Паралију, познато грчко летовалиште, стигли смо нешто пре 17:00. Сместили смо се у 

хотел „Grand Platon“ са 4*. Поподне, заинтересовани ученици искористили су за купање у 

хотелском базену. После вечере у хотелу, ученици су отишли у обилазак Паралије, а од 

22:00 до 01:00 били су у дискотеци „Омилос“. 

  Другог дана, 13.09. после доручка и враћеног целокопног депозита од 15 евра, 

кренули смо око 08:00 из Паралије. Направљена је пауза од 30 минута код Афродитиних 

извора и цркве Св. Петке у кањону Темпи реке Пиниос. После путовања поред Ларисе и 

Трикале стигли смо у подножје манастирског комплекса Метеори око 12:00. Посећена је 

једна од радионица икона у граду Каламбаки, где су ученици упознали процес израде 

икона. Затим смо посетили манастир Варлаам. После паузе за ручак, вожњом кроз 

Кардитсу и Ламију, стигли смо у Атину око 21:00. Смештени смо у хотел „Crystal City“ са 

3*.  

  Трећег дана 14.09. после доручка у 09:00 кренули смо у обилазак Атине у пратњи 

нашег лиценцираног и локалног водича на српском језику. Обишли смо стари олимпијски 

стадион, где су отворене прве модерне олимпијске игре 1896. године и Председничку 

палату, где смо присуствовали смени председничке страже (Евзона). Панорамски смо 

обишли тргове Омонија и Синтагма, Хадријанова врата, Зевсов храм, Академију наука, 

Универзитет и библиотеку. Затим смо посетили Акропољ, храм богиње Атине, Партенон и 

амфитеатар. Затим смо панорамски обишли луку Пиреј и летовалиште Глифаду. Од 15:00 

до 18:00 ученици су имали слободно време за индивидуалну шетњу. У вечерњим сатима 

од 21:00 до 24:00 отишли смо у Плаку на грчко вече уз вечеру и музички програм. 

  Четвртог дана 15.09. после доручка у 08:30 отишли смо на целодневни излет на 

Пеполонез. Пауза је направљена код Коринтског канала, који је дугачак 6км, широк 20м и 

дубок 80м и који повезује Егејско и Јонско море. Затим је настављен пут до Епидауруса 

где смо обишли античко позориште из IV века пре нове ере и музеј. Потом смо отишли у 

Микену где смо обишли археолошко налазиште, Атрејеву ризницу, Лавља врата, 

краљевску гробницу и музеј. После паузе за ручак, отишли смо у град Нафплион, стару 

грчку престоницу. Ту смо искористили слободно поподне за купање у мору. По повратку у 

Атину, после вечере, око 21:30 отишли смо у дискотеку „Venti“.  
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  Петог дана 16.09. после доручка и враћеног депозита око 09:30 напустили смо 

хотел у Атини. Вожњом кроз огромне плантаже стабала маслина на обронцима планине 

Парнас стигли смо у Делфе. Тамо смо разгледали локалитет: Омфалос (центар света), 

Атинску ризницу, стену пророчице Питије, остатке Аполоновог храма, трезора и римског 

позоришта. Посетили смо музеј у коме се чувају експонати пронађени на локалитету: 

римска копија Омфалоса, сфинга из Наксоса, два брата из Аргоса, Иниохос – возач кола и 

други. Након обиласка Делфа, у паузи пута према Паралији, после ручка у Ламији, 

посетили смо споменик Леониди код Термопила. У Паралију у хотел „Grand Platon“ 

стигли смо око 19:00. Увече, после вечере, ученици су имали слободно време за шетњу у 

Паралији и организован одлазак у дискотеку „Омилос“. 

  Шести дан 17.09. после доручка и враћеног депозита у 08:00 напустили смо хотел 

и отишли у Солун.  Од 09:30 до 10:30 посетили смо Зејтинлик, српско војничко гробље из I 

светског рата. Тамо нас је дочекао стари кустос, Ђорђе Михаиловић, који нам је 

надахнуто представио историју, значај и последице страдања српске војске у првом 

светском рату. Затим смо отишли у панорамско разгледање Солуна (Бела кула, споменик 

Александру Македонском, Ротонда, Галеријусов славолук, Аристотелисов трг). После три 

сата слободног времена за индивидуалну шетњу и разгледање Солуна, у 14:00 кренули 

смо према Србији. У Велико Градиште стигли смо око поноћи. Сви ученици су испраћени 

и тиме је матурска екскурзија завршена. 

  Свих дана у хотелима били су обезбеђени врло обилни и разноврсни доручак и 

вечера по принципу шведског стола.  

  Туристичка агенција „Аррива“ је изузетно добро обавила свој део посла везан за 

организацију целокупног путовања. Обезбедила је два нова аутобуса и возаче који су 

врло савесно, сигурно и професионално возили прилагођеном брзином уз благовремено 

прављење пауза на адекватним местима. За ученике је обезбеђен забавни садржај 

(музика, филмови), како би путоваење лакше поднели. 

  Све одељенске старешине и вођа пута су све време сарађивали и у ходу се 

договарали о свим детаљима екскурзије, при томе показујући висок степен 

професионалности и одговорности. 

  Лекар, који је пошао са ученицима, благовремено и адекватно је реаговао на сва 

обраћања ученика и професора којих је било веома мало. 

  Лиценцирани водич, кога је обезбедила туристичка агенција изузетно добро је 

обавио свој део посла. Уз врло оригиналне и занимљиве приче о историји, митологији, 

географији, ботаници, књижевности, архитектури маестрално је водио ученике и 

професоре кроз Грчку. Оставио је веома јак утисак на све учеснике екскурзије који су 

веома пажљиво слушали његове приче. 
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  У повратку са екскурзију урадили смо евалуацију екскурзије од стране свих 

учесника: ученика, професора, водича и возача, тако што је свако дао оцену од 1 до 5 и 

кратак коментар (позитиван или негативан). Просечна оцена је 4,55. 

  По повратку са екскурзије, у понедељак 19.09. директор је јавно похвалио све 

ученике за изузетно владање и примерно понашање на матурској екскурзији. 

  Ученици и професори су по повратку исказали велико задовољство реализованом 

екскурзијом. Сви сегменти организације и понашање свих актера екскурзије били су на 

највишем могућем нивоу и сви образовни и васпитни циљеви су у потпуности 

реализовани. Сви учесници су сагласни да је избор релације одличан и препоручује се и 

за наредне матурске екскурзије. 

   

   

Остала дешавања у школи 
 

МАТУРСКО ВЕЧЕ 

  У петак 16.06. матуранти Средње школе из Великог Градишта са својим 

професорима прославили су крај свог образовања у средњој школи.  

  После окупљања испред школе, матуранати су кренули у шетњу кроз главну улицу 

праћени бројним родитељима и пријатељима. Велико Градиште је било пуно младости, 

лепоте и радости. 

  Славље је настављено у ресторану Ледерата. 
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ 

  27. јануара 2017. године Средња школа из Великог Градишта прославила је своју 

славу Светог Саву. Више од 150 гостију прво је чуло Светосавску химну у заједничком 

извођењу ученика ОШ Иво Лола Рибар и ученика Средње школе. Затим се приступило 

резању славског колача. 

  Потом је директор школе, Зоран Ташић, у свом говору подсетио све присутне на 

активности и резултате у претходној години, која је једна од најуспешнијих у историји 

школе. Том приликом, директор је уручио награде Немањи Милошевићу и члановима 

мушке одбојкашке екипе за освојена прва места на републичким такмичењима и 

председнику општине Велико Градиште, Драгану Милићу, као захвалност за свестрану 

подршку школи. У наставку програма, Светосавску беседу читао је матурант Давид 

Карапанџић, а затим су ученици наше школе извели представу у режији професора 

Ненада Михајловића. По завршетку представе, дружење је настављено у холу школе уз 

пригодан коктел. 
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ПРЕДСТАВА „МИЛЕНA ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“ 

              25. јануара 2017. у препуној свечаној сали наше школе, Удружење филмских и 

драмских уметника браничевског региона, под покровитељством Општине Велико 

Градиште, извело је монодраму о животу Милене Павловић Барили. Ову представу нашој 

школи поклонила је Општина Велико Градиште како би младим нараштајима 

приближила пожртвовање и храброст српске војске и народа у Првом светском рату, да 

спознају значај победе на Церу и Колубари, храброст српских војсkовођа и величину 

жртве напаћеног српског народа. 
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ПРЕДСТАВА "ВРЕМЕ ЧАСТИ И ПОНОСА" 

   У петак 30.12.1016. у сали Културног центра у Великом Градишту изведена је 

представа београдског Народног позоришта "Време части и поноса", нараторско - 

драмски приказ урађен према књизи "Живот преточен у памћење" чији аутор је пуковник 

Мића Живојиновић. 

Ову представу нашој школи поклонила је Општина Велико Градиште како би младим 

нараштајима приближила пожртвовање и храброст српске војске и народа у Првом 

светском рату, да спознају значај победе на Церу и Колубари, храброст српских 

војсkовођа и величину жртве напаћеног српског народа. 

   
 
 

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕН БИСТЕ ЖАНКИ СТОКИЋ 

 Ученици и професори Средње школе активно учествују у свим дешавањима у 

Великом Градишту. У четвртак 25.05. у градском парку свечано је откривена спомен биста 

Жанки Стокић. 

Програм су водили ученици наше школе. Ученици смера конобар били су задужени за 

послужење на свечаном коктелу, а потом су око 150 ученика и професора наше школе 

испунили салу Културног центра где су присуствовали монодрами „Госпођа министарка“ 

у извођењу глумице Љиљане Стјепановић. 

   
 
 

ИЗЛЕТ НА ФРУШКУ ГОРУ 

  Дана 09.05.2017. године ученици Средње школе Велико Градиште обишли су 

манастире Фрушке Горе (Крушедол и Гргетег) као и културне центре Срба у средњем 
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веку, богословију у Сремским Карловцима и Гимназију, завршивши своју посету 

обиласком Катедрале у Новом Саду и саме престонице Војводине. На овај пут су се 

упутила углавном деца са верске наставе,а придружили су им се и професори и ученици 

који похађају грађанску наставу. 

   
 

  

СРПСКА НАУЧНА ТЕЛЕВИЗИЈА 

  Средња школа у Великом Градишту је склопила уговор о дуготрајној пословно – 

техничкој сарадњи са Српском научном телевизијом у циљу промовисања и 

представљања широј јавности одабраних радова, ђака и група, дешавања и осталих 

догађаја значајних за нашу школу. Представници Српске научне телевизије дошли су у 

Средњу школу и снимили 4 прилога који су били више пута емитовани у редовном 

програму у ударним вечерњим терминима, а и остају трајно забележени на youtube-у. 

 Прилог о Средњој школи  https://www.youtube.com/watch?v=2jlonj_dAwg 

 Прилог о одбојкашима  https://www.youtube.com/watch?v=c4E2q3gQovc 

 Прилог о Немањи Милошевићу  https://www.youtube.com/watch?v=5ndAsa-r7sM 

 Прилог о Николи Кнежевићу  https://www.youtube.com/watch?v=EBUiY6EOYk4 

 

ПРИЈЕМ НА СТАРОМ ДВОРУ 

  У петак 18. децембра, Институт за трансфузију крви Србије организовао је 

новогодишњи пријем на Старом двору посвећен волонтерима и добровољним 
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даваоцима крви где су додељена признања најуспешнијим срединама у области 

добровољног давања крви у 2016. години, као и појединцима за допринос промоцији и 

развоју културе добровољног давалаштва. 

Општина Велико Градиште освојила је Златну плакету "Шампион солидарности" за 

највећи број давалаца у зимској кампањи 2016. Плакету је примио заменик председника 

општине уз присуство волонтера из Средње школе из Великог Градишта. 

 
 
 

ORACLE ACADEMY 

  Средња школа из Великог Градишта је у току новембра 2016. године постала члан 

ORACLE Академије (OracleAcademy). 

ORACLE је водећа компанија која покрива сервисе база података и информационих 

система као и Java програмских решења. Компанија остварује сарадњу са едукационим 

установама у свету, обезбеђујући при том сопствене ресурсе и експретизу, а све у циљу 

едуковања младих стручњака из области информационо – комуникационих технологија. 
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ПОСЕТА УЧЕНИКА ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

  У оквиру предмета грађанско васпитање, група ученика 3. разреда Средње школе 

Велико Градиште данас је посетила локалну самоуправу. 

Заједно са својим директором, Зораном Ташићем, и професорком грађанског васпитања, 

Сањом Стефановић, имали су прилику да виде и боље се упознају са функционисањем и 

структуром општинских органа и служби. 

Између осталог, ученици су обишли и канцеларију председника општине и Скупштине 

општине, где им је председница Скупштине, Браниславка Шуловић, представила рад тог 

органа и одборника. 

Председник општине, Драган Милић, објаснио је ђацима које су његове надлежности и 

на који начин руководи општином. Колико је овај посао комплексан и захтева добру 

координацију и сарадњу са другим органима, јавним установама и предузећима како би 

све функционисало без проблема, настојао је да представи председник, позвавши 

ученике да присуствују следећој јавној расправи о буџету општине за наредну годину. 

“На овај начин и ви учествујете у раду општине као пуноправни активни чланови 

заједнице“, рекао је Милић, поздравивши идеју да се средњошколци директно упознају 

са локалном самоуправом и својим правима и обавезама. 

 

   
 
 

JЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ 

  9. новембра, поводом дана просветних радника, запослени радници Средње 

школе из Великог Градишта отишли су на једнодневни излет. Посетили су археолошки 

локалитет Лепенски вир и Доњи Милановац. У пријатној атмосфери и неформалном 

дружењу, запослени су прославили свој празник. 



                                        

стр. 145 oд 149 

Средња школа Велико Градиште 

 
 
 

ИЗЛЕТ КОЛЕКТИВА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

  22. јуна, поводом завршетка једне од најуспешнијих школских година у скоријој 

историји школе, запослени радници Средње школе из Великог Градишта отишли су на 

једнодневни излет. Посетили су Сремску Митровицу и Специјални резерват природе 

Засавицу. У пријатној атмосфери и неформалном дружењу, запослени су прославили крај 

наставе у школској 2016/2017 години. 

   

 
 

ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

  08. новембра у свечаној сали општине Велико Градиште обележен је Дан 

просветних радника, где су најуспешније просветне раднике примили председник 

општине, Драган Милић, и председница Скупштине, Браниславка Шуловић. 

Најистакнутијим радницима у протеклој години подељене су новчане награде и 

пригодни поклони као признање за труд и изузетну улогу у друштву. 

Поздравну реч и честитке награђенима упутио је председник општине, подсетивши на 

почетке и значај обележавања ових датума те истакавши кључну улогу просветних 
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радника у образовању младих. Он је овом приликом најавио и даљу подршку општине 

како би им омогућили боље услове за наставу и рад. 

Ове године награђени просветни радници из Средње школе су Весна Новковић, 

професор хемије и Биљана Лукић, професор информатике. 

   
 
 

ХУМАНИТАРНА ЖУРКА 

  У петак 04. новембра 2016. ђачки парламемент Средње школе организовао је 

хуманитану караоке журку у холу школе. 

На караоке такмичењу су учествовали професори, садашњи и бивши ученици школе, а о 

победнику је одлучивао трочлани жири, у саставу: проф. Урош Дучић (СШВГ), Јелена 

Пантић (Општина Велико Градиште) и Дајана Стојановић (Туристичка организација 

Велико Градиште). 
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СИЛА ФЕСТ 2016. 

  Након пресс конференције у овиру СИЛА-ФЕСТА-а Висока Туристичка школа 

струковних студија из Београда данас је у Средњој школи у Великом Градишту одржала 

презентацију. Студенти туризма ученицима Средње Туристичке школе предочили су све 

предности које нуди њихова школа. Заједно са својим професорима, студенти су 

одговарали на многобројна питања радозналих средњошколаца. 

Фестивал од свог оснивања има изузетну важност у образовању младих генерација које 

су кренуле путем туризма и филмске уметности. Из године у годину све више матураната 

из Великог Градишта уписује Високу Туристичку школу. 

   
 
 

ПОСЕТА ВИМИНАЦИЈУМУ 

  У четвртак, 27.10.2016. године ученици другог и трећег разреда туристичког смера 

посетили су Виминацијум у оквиру своје практичне наставе. Као и сваке године нова 

ископавања и садржаји заокупљају пажњу ученика као и врло стручан и интересантан 

начин излагања водича. Силаском до римских гробница ученици су на тренутак осетили 

атмосферу „загробног света“, а потом су се нашли на термама, месту које је 

представљало центар друштвеног живота Виминацијума. Обилазак амфитеатра и домуса 

употпунио је слику о начину живота Римљана тог доба. 

Посета Вимунацијуму је завршена обиласком палеонтолошког парка где је изложен 

скелет степског мамута старог око милион година, једног од два комплетно сачувана у 

свету. 

Ова посета је изведена у организацији професора Снежане Милорадовић, Вере Стокић и 

Светлане Стефановић. 
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"ДЕЧЈА НЕДЕЉА" 

  Као и претходних година, у оквиру Дечје недеље, у четвртак 06.10.2016. ученици 

другог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта посетили су нашу школу. У 

Свечаној сали школе дочекали су их директор Зоран Ташић, педагог школе Александра 

Димитријевић, професорке Вера Стокић и Милена Васић. Директор је поздравио ученике 

и њихове учитељице, приказан им је промотивни филм о нашој школи. Затим су ученици 

обишли нашу школу, посетили неке часове, школску библиотеку... Био је то сусрет који 

нам је измамио осмехе. 

 
 
 

ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА 

  У среду 21.09. у спортској хали Средње школе одиграна је пријатељска одбојкашка 

утакмица између учесника међународног кампа на Сребрном језеру и ученика Средње 

школе Велико Градиште. Под покровитељством организације „Јазас“ из Пожаревца, 

младих истраживача Србије и општине Велико Градиште на Сребрном језеру се одржава 

међународни волонтерски камп „Шума шумарум“ у коме учествују волонтери из Чешке, 

Украјине, Италије, Француске, Кореје и Србије. После утакмице, која је била медијски 

пропраћена од стране РТС-а, сви учесници су се послужили посластицама које су 

припремили ученици наше школе, смер кувар. 
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Закључак 
  Школска 2016/2017 година је била пуна дешавања свих типова и представља једну 

од најуспешнијих школских година у скоријој историји постојања Средње школе у 

Великом Градишту. 

 
Извештај припрeмио                                                                                       

                                                                                                                          
                                                          Зоран  Ташић, директор                                                                                   


