
 
14000 ВАЉЕВО, ВУКА КАРАЏИЋА 3 
ТЕЛ: 014/221-622; FАX:014/227-927 

e-mail: gimvaljevo@gmail.com 
www.valjevskagimnazija.edu.rs 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГОДИШЊИ 
ПЛАН  РАДА 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЉЕВО,  
СЕПТЕМБАР 2010.  



Ваљевска гимназија 
 

Годишњи план рада 2010/2011. 1 

1. УВОД 
Ваљевска гимназија основана је 1870. године у Ваљеву, као дворазредна Гимназијска реалка, тако да 

ове године слави 137 година свог постојања и рада. Школске 1874/75. године добија трећи, а 1875/76. и 
четврти разред. 

Тек 1893/94. школске године отворен је пети, а следеће и шести разред. Године 1898. виши разреди се 
укидају и ваљевска Гимназија је поново сведена на четвороразредну. 

Школске 1903/04. године поново је уведен пети, а следеће и шести разред. Године 1904. је започета, а 
1906. завршена садашња зграда Ваљевске гимназије. 

Покушај са увођењем и седмог разреда 1907. године није имао подршку државних органа, те је после 
две године овај разред укинут. Седми разред отворен је поново 1912. године. 

Потпуна осморазредна Гимназија у Ваљеву постаје школске 1913/14. године. Јуна 1914. године 
обављен је први виши течајни испит у овој школи, а први матуранти Ваљевске гимназије су из ђачких 
клупа отишли на ратишта Првог светског рата. У току Првог светског рата Гимназија је радила само 1918. 
године и то без осмог разреда. 

Између два рата школа ради као државна потпуна мешовита реална Гимназија у Ваљеву, с тим што је 
почетком школске 1940/41. године подељена на две мешовите гимназије (Прву и Другу). 

Обе школе су наставиле рад и под окупацијом. Прва гимназија претворена је априла 1942. године у 
Мушку, а Друга у Женску гимназију. 

После ослобођења обе гимназије су у марту 1945. године наставиле рад, с тим што су поново 
претворене у мешовите. Као Прва и Друга гимназија, школе су издвојено радиле до краја школске 1950/51. 
године.  

Издвајањем виших разреда обеју ваљевских гимназија, основана је почетком школске 1951/52. 
године тзв. Виша гимназија, која је смештена у зграду основне школе у улици Милована Глишића 45. 

Септембра 1966. године Гимназија поново добија зграду која је за њу изграђена 1906. године, 
проширену и адаптирану за потребе савремене наставе. 

Поводом прославе стогодишњице постојања и рада Ваљевске гимназије председник СФРЈ Јосип Броз 
Тито, Указом бр. 94 од 25. маја 1970. године, одликовао је ову школу Орденом заслуга за народ са златном 
звездом. 

Одлуком Савета школе од 26. маја 1970. године ваљевска Гимназија добија име "Владимир Иљич 
Лењин", а установљен је и Дан школе - 22. април (Лењинов рођендан). 

Услед промена у организовању, школа је два пута мењала назив: ООУР за усмерено образовање 
"Владимир Иљич Лењин" у саставу Радне организације за усмерено образовање "Ваљево" и Радна 
организација за усмерено образовање "Ваљевска гимназија Владимир Иљич Лењин", да би се 8. јуна 1987. 
године радни људи, тајним гласањем на референдуму, изјаснили да школа носи назив: Ваљевска гимназија 
"Владимир Иљич Лењин". 

На референдуму одржаном 26. септембра 1989. године радници школе су тајним гласањем одлучили 
да школа носи назив Ваљевска гимназија, а за Дан школе је одређен 23. новембар - дан оснивања Гимназије 
у Ваљеву. 

Поводом 125 година Ваљевске гимназије Културно-просветна заједница Србије је 21. децембра 1995. 
године доделила Вукову награду Ваљевској гимназији за изузетан допринос развоју културе у Републици 
Србији и свесрпском културном простору.  

На предлог Његовог Преосвештенства Епископа ваљевског Господина Милутина, Свети 
Архијерејски Синод Српске Православне цркве одликовао је Ваљевску гимназију 5. фебруара 2008. године 
Орденом Светог Саве II степена за њен дугогодишњи плодотворни васпитно-образовни рад. 

 
* 

Годишњи план рада Ваљевске гимназије за школску 2010-11. годину заснива се на традицији школе 
дугој 140. година, анализи непосредних искустава из последњих школских година и критичкој примени 
првих наставних иновација које су дефинисане актуелним реформама образовног система у Србији. У том 
смислу значајна пажња у програму посвећена је унапређивању свих делатности у школи, а посебно 
наставног процеса и примени Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњој 
школи у пракси Ваљевске гимназије. 

Овогодишњи план рада је у потпуности усаглашен са актуелним Школским развојним планом из кога 
су преузете основне смернице, али има и нових активности које ће се реализовати у овој школској години. 
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2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

2. 1. ВЕРИФИКАЦИЈА ШКОЛЕ 
По реверификацији школе која је извршена у јуну 1993. године од стране надлежних службеника 

Министарства за просвету Републике Србије, Ваљевска гимназија ће образовати редовне и ванредне 
ученике I, II, III и IV разреда по програму гимназијског образовања (ПГ, 5/90 и ПГ, 3/91), специјализованог 
математичког образовања (ПГ, 2 /89 ПГ 7/95), специјализованог филолошког образовања (ПГ 24/97) и 
програму огледа за гимназије (ПГ, 6/03). 

 2. 2. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

2. 2. А. ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ 
Ваљевска гимназија ради у једном објекту у улици Вука Караџића бр. 3 у Ваљеву. Школска зграда је 

саграђена далеке 1906. године и она, функционално само делимично одговара потребама савременог и 
ефикасног обављања васпитно-образовне делатности. Пројектована је за боравак и рад максимално 450 
ученика, сврстаних у 16 одељења. Последњих година, међутим, у њој ради око 750 ученика сврстаних у 28 
одељења. Сталне доградње и преграђивања помогли су, донекле, нормалном одвијању рада. Иначе, укупна 
површина корисног простора зграде је 3378,9м2, од чега је 1922,09м2 наставног простора, а преосталих 
1456,81м2 ненаставног простора (канцеларије, холови, степеништа, подрум, магацини, санитарне 
просторије). Распоред и намена просторија представљени су графички, на странама које следе. 

 
 

Р.Б. Н А З И В    П Р О С Т О Р И Ј Е ПОВРШИНА ЗАПРЕМИНА 

1.   У Ч И О Н И Ц Е 

1. Учионица I-1, II-1  38.80 155.20 

2. Учионица I-2, II-2  46.80 187.20 

3. Учионица I-3, II-3 46.80 187.20 

4. Учионица I-4, II-5 58.90 235.60 

5. Учионица I-5, II-4 46.80 187.20 

6. Учионица I-6, II-6 46.80 187.20 

7. Учионица I-7, II-7 46.80 187.20 

8. Учионица III-1, IV-1 38.80 155.20 

9. Учионица III-2, IV-2 46.80 187.20 

10. Учионица III-3, IV-3 46.80 187.20 

11. Учионица III-4, IV-4 46.80 187.20 

12. Учионица III-5, IV-5 46.80 187.20 

13. Учионица III-6, IV-6 46.80 187.20 

14. Учионица III-7, IV-7 59.40 237.60 
Укупно 1: 663,9 2655,6 

2.  К А Б И Н Е Т И 
Кабинет за биологију 59.40 178.20 

15. Помоћна просторија I 18.79 57.60 
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Кабинет за физику 59.40 178.20 
Помоћна просторија I 19.20 57.60 16. 
Помоћна просторија II 12.60 37.80 
Кабинет за стране језике I 58.90 176.72 
Кабинет за стране језике II 48.51 163.48 17. 
Мали кабинет за стране језике 46.54 186.18 

18. Кабинет за ликовну уметност 79.00 205.40 
Кабинет за музичку уметност 50.27 150.81 

19. Помоћна просторија 25.16 84.79 

20. Кабинет за рачунарство I 48.04 192.15 

21. Кабинет за рачунарство II 36.25 145.01 
Укупно 2: 562,06 1813,94 

3. Л А Б О Р А Т О Р И Ј Е 

Лабораторија за хемију 59.40 178.20 
Помоћна просторија I 19.20 57.60 22. 
Помоћна просторија II 12.60 37.80 

Укупно 3: 91,20 273,60 

4.   Ф И С К У Л Т У Р Н А   С А Л А 

23. Фискултурна сала 252.00 1449.00 
24. Свлачионица I 18.74 56.23 
25. Свлачионица II 9.37 28.12 
26. Свлачионица за наставнике 9.37 28.12 
27. Помоћна просторија I 9.92 29.77 
28. Помоћна просторија II 9.92 29.77 
29. Справарница 12.60 37.80 
 Укупно 4: 321,92 1658,81 

5.   О С Т А Л И   Н А С Т А В Н И   П Р О С Т О Р И 

30. Библиотека - Читаоница - Интернет клуб 70.20 351.00 
Медијатека 58.90 176.72 

31. 
Помоћна просторија I 18.74 56.23 

32. Свечана сала 118.49 829.43 
33. Помоћна просторија актива српског језика 12.60 37.80 
34. Збирка учила из историје и географије 21.20 84.80 
35. Ђачки парламент 21.20 84.80 
36. Разгласна станица 18.79 57.60 
Укупно 5: 340,12 1678,38 

6.   Р А Д И О Н И Ц Е 

37. Столарска радионица 32.80 88.56 
Укупно 6: 32.80 88.56 

7.    К А Н Ц Е Л А Р И Ј Е 

38. Наставничка канцеларија 81.90 245.70 
39. Канцеларија директора школе 20.67 82.68 
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40. Помоћна просторија 11.10 31.62 

41. Канцеларија педагога и психолога 21.20 84.80 
42. Канцеларија помоћника директора 14.63 41.69 
43. Канцеларија секретара школе 46.54 186.18 
44. Канцеларија рачуноводства школе 21.20 84.80 
45. Канцеларија помоћних радника 19.31 57.93 
46. Канцеларија ложача и домара 6.25 16.25 
Укупно 7: 242,80 831,65 

8.   М А Г А Ц И Н И 

47. Магацин горива и мазива 16.50 42.90 
48. Магацин санитарне опреме 3.90 7.80 
49. Магацин I + II + III + IV  97.00 252.20 
50. Магацин V 13.50 35.10 
51. Архива I + II 7.60 19.76 
Укупно 8: 138,50 357,76 

9.   О С Т А Л И   П Р О С Т О Р И 

52. Ученички хол 252.00 970.20 
53. Степеништа 99.42 412.61 
54. Школски холови 481.40 1 925.60 
55. Просторија за пријем родитеља 14.58 58.30 
56. Котларница 32.80 104.96 
57. Подрум и подрумско степениште 50.40 131.04 
58. Мокри чворови 63.60 254.40 
Укупно 9: 994,2 1931,51 

 Укупно 1 - 9: 3378,90 11242,81 
 

Преглед коришћења постојећег наставног простора дајемо у шеми на следећој страни. 

2. 2. А. 1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
У школској 2010/2011. години планира се: 
• завршетак реконструкције западног крила зграде 
• санација делова фасаде и рестаурација орнамената на крову 
• опремање кабинета страних језика 
• опремање неких учионица новим намештајем 
• опремање кабинета рачунарима и пројекторима 
• израда пројеката реконструкције и опремања кабинета физике, хемије и биологије 
Реализација свих наведених пројеката зависи од средстава потребних за пројектовање и извођење 

наведених инвестиционих радова.  
Неки пројекти већ постоје и школа је већ конкурисала за средства из Националног инвестицоног 

плана, Министарства просвете и Министарства културе Републике Србије.  
Акција уређења наставних и ненаставних просторија ће се стално водити, при чему ће се за бољи 

ентеријер школе активирати пре свега ученици, а за више зеленила, више слика… затражити помоћ 
родитеља и донатора. 
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2. 2. А. 2. РАСПОРЕД УЧИОНИЦА  
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2. 2. Б. НАСТАВНА ОПРЕМА 

2. 2. Б. 1. ИНИЦИЈАЛНО СТАЊЕ 
Важан предуслов за квалитетан васпитно-образовни рад је оптимална опремљеност школе. Преглед 

најважнијих општих наставних средстава дајемо у следећој табели: 
 

НАСТАВНО СРЕДСТВО ЈЕД. МЕРЕ СТАЊЕ НОРМАТ. ВИШЕ МАЊЕ 
Фото-копирни апарат ком 4 2 2  
Стерео грамофон ком 1 1   
Касетофон ком 8 2 3  
Касетни пројектор  ком 2 3  1 
Кино-пројектор 16 мм ком 2 1 1  
Дијапројектор ком 3  2  
Графоскоп ком 5 8  3 
Телевизор у боји ком 5 4 1  
Видео рикордер ком 3 1 2  
Видео плејер ком 1 1 0  
Видео бим ком 1  2  
Пројектор ком 9  6  
Видео камера ком 1  1  
Сателитски ТВ систем ком 1  1  
Разгласна станица ком 2  2  
Дигитални фотоапарат ком 2 1 1  
Дигитална камера ком 1  1  
DVD плејер ком 6 3 3  
DVD рекордер ком 1  1  
Рачунар "Пентиум"  ком 56 60  4 
Лаптоп рачунар ком 6  6  
Штампач  ком 12 8 4  
Скенер ком 4 3 1  

Опрема и намештај у учионицама и кабинетима су стандардни. Свака учионица опремљена је 
потребним бројем клупа и столица, катедром, столицом за наставника, белом таблом и огласном таблом. У 
лабораторијама и кабинетима налазе се лабораторијски столови и столице, прилагођени условима рада. У 
овим просторијама наставна средства су смештена у одговарајуће витрине. Кабинети за информатику 
опремљени су рачунарима и одговарајућим пратећим уређајима. Све канцеларије опремљене су потребним 
намештајем. Дакле, може се констатовати да је општа опремљеност на стандардном нивоу. 

Библиотека, у чијем склопу је и читаоница и интернет клуб, располаже са скоро 20000 инвентарних 
јединица. У медијатеци има око 450 дискова са наставним филмовима, што је недовољно, те се у овој 
школској години мора побољшати опремљеност медијатеке. 

Опремљеност наставним средствима према нормативу углавном је добра и креће се у распону од 70% 
до 95% према наставном предмету, при чему се мора нагласити да су нормативи наставних средстава 
прилично застарели и да суштинска опремљеност ни случајно не прелази 60%. 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ ОПРЕМЉЕНОСТ У 
ОДНОСУ НА НОРМ. НАСТАВНА ОБЛАСТ ОПРЕМЉЕНОСТ У 

ОДНОСУ НА НОРМ 
СРПСКИ ЈЕЗИК  80% ИСТОРИЈА 90% 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 70% ГЕОГРАФИЈА 90% 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 70% БИОЛОГИЈА 75% 
РУСКИ ЈЕЗИК 70% МАТЕМАТИКА 90% 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 70% ФИЗИКА 75% 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 70% АСТРОНОМИЈА 75% 
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂ. 80% ХЕМИЈА 65% 
СОЦИОЛОГИЈА 80% РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ. 70% 
ПСИХОЛОГИЈА 80% МУЗИЧКА КУЛТУРА 95% 
ФИЛОЗОФИЈА 80% ЛИКОВНА КУЛТУРА 95% 
ЛОГИКА 80% ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 80% 
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Унапређење опште опремљености школе и опремљености наставним средствима зависиће и у 
наредном периоду од реалних материјалних могућности. Значајно побољшање опремљености школе 
очекује се од пројекта Школе партнери Гете института из Београда. 
 

2. 2. Б. 2. САВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА 
Сведоци смо динамичних, брзих друштвених процеса и промена. У том процесу, водећу улогу имају 

најразвијеније земље света чији је развој заснован на сталним научним, стручним и културним иновацијама 
и новим, савршенијим технологијама. Брзина научних открића и сазнања и брзина примене науке, 
информатике, технологије и образовање у функцији су целокупног развоја савремених земаља. У 
најразвијенијим земљама уочен је пресудни значај образовања за њихов престиж и стабилност па оно 
добија статус приоритетне области људског рада што је пропраћено повећаном финансијском подршком.  

Савремени научни и технолошки развој и потребе човека стављају школу пред нове проблеме, 
постављају јој бројне и све сложеније задатке и траже нова решења. Модерна информациона технологија 
излази у сусрет захтевима педагошке науке у вези организације наставе и учења, тј. остваривања циљева и 
задатака школе. Ова технологија постаје најважније средство праћења брзих промена у науци и техници. 
То је разлог што ће се у наредној школској години пажња посветити набавкци образовних ЦД-РОМ, и  
омогућити ученицима, наставницима и стручним сарадницима приступ разноврсним изворима 
информација и нови квалитет стицања знања.Претходне школске године набављена је интерактивна табла 
која ће своју примену ове године наћи у настави информатике, математике и других наставних предмета  

Све службе у школи су опремљене компјутерима и штампачима, повезане на Интернет оптичким 
каблом,  у  читаоници школе ради Интернет клуб. Модерна образовна технологија (активно учење, 
истраживачки рад, мулти-медијални уређаји, компјутери и др.) омогућују и захтевају индивидуалне и 
групне облике учења те брже долажење до извора знања, његово квалитетније усвајање и интезивнији 
развој сазнајних способности ученика. Ваљевска гимназија за задовољавање образовних потреба својих  
ученика,   сарађује  и користи изворе информација  установа у граду и шире.  
 

 

2. 2. Б. 3. СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИ 
Школа располаже са бројном литературом за све наставне области (књигама приручницима, 

уџбеницима, више од 17 000. јединица). Обзиром на брзину промена које се догађају у друштву и 
савременом свету, свакодневна нова научна  и стручна знања, настајање нових научних дисциплина, 
неопходна је бржа и обимнија набавка нових  књига које о томе информишу. Ово је од посебног значаја за 
стручно усавршавање наставника и осавремењавање наставног процеса. Школа ће у наредној школској 
години посебну пажњу посветити набавци нових књига  које третирају актуелне стручне и научне 
феномене и процесе.    

Од посебне важности је набавка стручних и научних часописа као значајнијег средства дифузије 
актуелних сазнања. Пре распада Југославије школа је примала око 40 часописа. У току распада земље 
угасиле су се многе стручне асоцијације па и њихови часописи престали су са излажењем. Данас школа 
редовно добија неколико педагошких, књижевно-уметничких и стручних листова и часописа.  У школу 
стижу "Педагошка стварност" коју издаје Савез педагошких друштава Војводине, "Летопис" Матице 
српске, "Просветни преглед" лист просветних радника Републике Србије и Републике Српске, "Школски 
час", часопис за методику наставе српског језика и књижевности, "Тангента", часопис за математику и 
рачунарство друштва математичара Србије, недељни локални лист "Напред".  

Савремене технологије (рачунари, интернет...) омогућавају брзу размену стручних и научних 
информација и искустава. Многи листови и часописи имају и своју електронску форму са слободним 
приступом садржају и могућностима активног дијалога са стручном јавношћу. Умрежени рачунари и 
слободан приступ интернету је од велиог значаја како наставним радницима и стручним сарадницима да 
прате актуелности своје струке тако и ученицима за обуку и додатно информисање на најразличитије теме, 
па и  израду семинарских, матурских  и других радова.  

Ипак књиге су и даље најважнији, највалиднији носиоци  научног и стручног знања и информисања 
па је неопходно, у наредној 2010/11. школској години, уложити напор да се одрже и по могућности обогате 
фондови библиотеке овим носиоцима стручних и научних информација.  
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2. 3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

2. 3. А. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА КАДРОВА 
У школској 2010/2011. години Ваљевска гимназија реализоваће Програм рада захваљујући 

ангажовању 60,78  радника (54,48 реализује наставни процес, 5,30 су стручни сарадници, а 1 су сарадници у 
настави). Структура ангажованог наставног кадра по наставним областима и по норми часова дата је у 
следећој табели. 

 

ПРОФЕСОРА 
Р. БР. ПРЕДМЕТ АНГАЖ. 

НАСТАВ. 
ПОТРЕБНО
НАСТАВН. 

ВИШЕ ОД 
ПОТРЕБА 

МАЊЕ ОД 
ПОТРЕБА 

1. НАСТАВНИ РАДНИЦИ 
1 СРПСКИ ЈЕЗИК 7,55 7,63   0,08 
2 РУСКИ ЈЕЗИК 0,30 0,30   
3 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3,00 3,00   
4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6,00 7,00   1,00 
5 ФРАНЦУСКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 3,50 3,5    
6 УСТАВ И ГРАЂАНСКО ПРАВО 0,30 0,30    
7 СОЦИОЛОГИЈА 1,00 0,80 0,20   
8 ЛОГИКА И ФИЛОЗОФИЈА 1,40 1,40   
9 ПСИХОЛОГИЈА 0,70 0,70    

10 ИСТОРИЈА 2,50 2,60   0,10 
11 МУЗИЧКА КУЛТУРА 1,00 1,00    
12 ЛИКОВНА КУЛТУРА 1,00 1,00    
13 ГЕОГРАФИЈА 2,00 1,90  0,10   
14 МАТЕМАТИКА  6,33 6,48   0,15 
15 ИНФОРМАТИКА 4,90 5,59   0.69 
16 ФИЗИКА  3,70 4,00   0,30 
17 ХЕМИЈА  2,40 2,44   0,04 
18 БИОЛОГИЈА  2,30 2,40 0,10  
19 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2,80 2,80    
20 ВЕРСКА НАСТАВА 1,20 1,20    
21 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 0,60 0,60    

 УКУПНО 1 54,48 56,64 0,40 2,36 

2. НЕНАСТАВНИ РАДНИЦИ * 
22 САРАДНИК У НАСТАВИ * 1 1   
23 ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 1,30 1,30   
24 ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ * 1 1   
25 БИБЛИОТЕКАР 1 1   
26 ДИРЕКТОР * 1 1   
27 ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА * 0,30 0,30   

 УКУПНО 2  5,60   

 УКУПНО 1 + 2 60,08 62,24 0,40 2,36 
Из дате табеле очигледно је да школа веома добро користи унутрашње резерве и рационално 

организује наставни процес, јер је ангажовано 2,36 – 0,40 = 1,96 наставника мање него што то норматив 
предвиђа, без утицаја на квалитет наставе. Код ненаставних радника ситуација је оптимална, запослено је 
онолико сарадника колико је потребно за квалитан рад. 



Ваљевска гимназија 
 

Годишњи план рада 2010/2011. 9 

Вишак часова код појединих наставних предмета решен је прерасподелом часова унутар актива, 
мада тај вишак није нигде превелик, тако да се учињена прерасподела не одражава на квалитет наставе. 

Преглед броја ангажованих наставних радника по структури радног односа дајемо у следећим 
табелама уз напомену да је поред броја ангажованих наставника дат и проценат радног времена за који су 
ангажовани.  

НЕОДРЕЂ. ОДРЕЂЕНО САРАДНИЦИ УКУПНО РЕД.  
БР. ПРЕДМЕТ 

 %  %  %  % 
1 Српски језик 7,55 755     7,55 755 
2 Руски језик   1 30   1 30 
3 Немачки језик 4 300     4 300 
4 Енглески језик 7 700     7 700 
5 Франц. и латински језик 4 350     4 350 
6 Устав и право грађана 1  30     1 30 
7 Социологија 1 100     1 100 
8 Логика, филозофија 2 140     2 140 
9 Психологија  1  70     1 70 

10 Историја 3 250     3 250 
11 Музичка култура 1 100     1 100 
12 Ликовна култура 2 100     2 100 
13 Географија 2 200     2 200 
14 Математика 6 600 1 30   7 630 
15 Информатика 5* 445 2 60   7 505 
16 Физика 3 300 1 70   4 370 
17 Хемија 3 240     3 240 
18 Биологија 3 230     3 230 
19 Физичко васпитање 3* 280     3 280 
20 Верска настава   2 120   2 120 
21 Грађанско васпитање   5*  60     5 60 
УКУПНО НАСТАВНИКА 63,55 5150 7 410 0 0 70,55 5560 
22 Стручни сарадник 4* 330     4 330 
23 Сарадник у настави 1 100     1 100 
24 Директор 1* 100     1 100 
25 Помоћник директора 1* 35     1 35 
УКУПНО НЕНАСТ. ОСОБЉА 7 565     7 565 

УКУПНО 70,55 5715 7 410 0 0 77,55 6125 

Укупан број људи који се ангажују у реализацији образовно-васпитних активности у школи је 
70,55, од којих 63,55 изводе наставу. Категорија "ненаставно особље"″ је условна, јер директор, помоћник 
директора, психолози и педагог такође изводе наставу. У ненаставно особље поред њих убројани су и 
школски психолог, библиотекар и медијатекар. Од 70,55 ангажованих радника 63,55 је на неодређено, а 7 
на одређено време. УКУПНО није прост збир бројева у датој колони, јер директор и помоћник директора 
изводе наставу; психолози, педагог, професори социологије, географије и ликовне културе предају и 
грађанско васпитање. То говори о максималном ангажовању и наставног и ненаставног кадра и о 
рационалном планирању и реализацији наставних и ваннаставних послова. 
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2. 3. Б. ОЦЕНА КАДРОВСКИХ УСЛОВА ПРЕМА НОРМАТИВУ НАСТАВНОГ 
КАДРА 

 

ПРОФЕСОРА 
СТРУЧНО РЕД. 

БР. ПРЕДМЕТ 
СТАЊЕ СА СТР.  

ИСПИТОМ
БЕЗ СТР. 
ИСПИТА

НЕСТРУ
ЧНО 

МАГИСТРИ 
И 

ДОКТОРИ 
1 Српски језик 8 8    
2 Руски језик 1 1    
3 Немачки језик 4 4    
4 Енглески језик 6 5 1   
5 Франц. и латински језик 4 4    
6 Устав и право грађана 1  1   
7 Социологија 1 1   1 
8 Логика, филозофија 2 2    
9 Психологија 1 1    

10 Историја 3 2 1   
11 Музичка култура 1 1    
12 Ликовна култура 2 2   1 
13 Географија 2 2    
14 Математика 7 7   1 
15 Информатика 7* 7    
16 Физика 4 3 1   
17 Хемија 3 3    
18 Биологија 3 3    
19 Физичко васпитање 3 3    
20 Верска настава 2  2   
21 Грађанско васпитање 5* 5    
22 Стручни сарадник 3 3    
23 Сарадник у настави 1 1    
24 Директор 1 1    
25 Помоћник директора 1 1    

УКУПНО 76 70 6 0 3 

        Из табеле је видљиво да је по Нормативу наставног кадра од 76 наставних радника 70 потпуно 
стручни за свој посао. Евидентно је и да од наставника 6 нема положен стручни испит.  

2. 4. УЧЕНИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

2. 4. А. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 
Број ученика за школску 2010/2011. годину је већи (у прошлој школској години је био 751), при чему 

је број одељења гимназије остао исти, (28 одељења). Поново је у први разред уписано одељење за 
образовање обдарених ученика у филолошкој гимназији, са пуним капацитетом. Број ученика и одељења је 
углавном у складу са просторним, кадровским и материјалним могућностима школе и уклапа се у план 
мреже средњих школа на територији Републике Србије. Бројно стање одељења према усвојеним плановима 
уписа ученика дато је по смеровима наредном табелом . 
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I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД СВЕГА СМЕР ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 
ОД. УЧ. ОД. УЧ. ОД. УЧ. ОД. УЧ. ОД. УЧ.

СПЕЦ. МАТЕМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ 1 15 1 16 1 12 1 10 4 53 

ФИЛОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ 1 25 1 27 1 27 1 23 4 102 

ПМ СМЕР 2 57 3 91 2 59 2 57 9 263 

ДЈ СМЕР 3 87 2 66 3 94 3 95 11 342 

УКУПНО ГИМНАЗИЈА 7 184 7 200 7 192 7 185 28 761 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ   1   2   4   1   8 
УКУПНО У ШКОЛИ   185   202   196   186   768 
Ваљевску гимназију у школској 2010/11. години похађа 761 ученик који су распоређени у 28 

одељења и раде по гимназијском програму. Ванредних ученика укупно је 8, један у првом, два у другом, 
четири у трећем разреду и један у четвртом. Разредни старешина ванредних ученика је професор Анита 
Новосел. 

Преглед разредних старешина, полне структуре и бројног стања одељења, дајемо следећом табелом: 

ОДЕЉЕЊЕ СМЕР РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА МУШКИ ЖЕНСКИ УКУПНО
I-1 ПМС(М) ПРЕДРАГ ЈЕВТИЋ 7 8 15 
I-2 ПМС СВЕТЛАНА ДАШКОВИЋ МИЛОВАНОВИЋ 7 22 29 
I-3 ПМС ЈЕЛЕНА ДЕСПОТОВИЋ 7 21 28 
I-4 ДЈС(Ф) ВЕРА ВАШ 6 19 25 
I-5 ДЈС БРАНКИЦА ПЕРИЋ 7 20 27 
I-6 ДЈС ЈАСМИНА РАДИЋ 25 5 30 
I-7 ДЈС МИЛОРАД БЕЛИЋ 11 19 30 

УКУПНО I РАЗРЕД  70 114 184 
II-1 ПМС(М) ОЛИВЕРА ЦРНОБРЊА 11 5 16 
II-2 ПМС ИВАНКА ТОМИЋ 15 16 31 
II-3 ПМС ВЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ АВРАМОВИЋ 13 19 32 
II-4 ПМС БИЉАНА ЕРЧИЋ 16 12 28 

II-5 ДЈС(Ф) 
БИЉАНА ТАНАСИЈЕВИЋ 
ВУКСАНОВИЋ 5 22 27 

II-6 ДЈС ДРАГИЦА ГРАЧАНИН 11 22 33 
II-7 ДЈС АНЂЕЛКА ЦВРКОТИЋ ВИДАКОВИЋ 9 24 33 

УКУПНО II РАЗРЕД  80 120 200 
III-1 ПМС(М) ПРЕДРАГ СТОЈАКОВИЋ 7 5 12 
III-2 ПМС МОМИР СТАНОЈЕВИЋ 19 12 31 
III-3 ПМС СНЕЖАНА ЂУРЂРВИЋ 10 18 28 
III-4 ДЈС(Ф) МИЛЕНА МИЛИСАВЉЕВИЋ 7 20 27 
III-5 ДЈС ДРАГАН ЂУРЂЕВИЋ 11 22 33 
III-6 ДЈС СТАНИЦА ЈОВАНОВИЋ 12 20 32 
III-7 ДЈС МИЛАДИНКА ПЕРИШИЋ 6 23 29 

УКУПНО III РАЗРЕД  72 120 192 
IV-1 ПМС(М) СЛАВОЉУБ ДУКИЋ 6 4 10 
IV-2 ПМС НАДА ЋИРОВИЋ 16 12 28 
IV-3 ПМС БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ 16 13 29 
IV-4 ДЈС(Ф) БИЉАНА МАРИНКОВИЋ 5 18 23 
IV-5 ДЈС МИРОСЛАВА ПАНТОВИЋ 7 26 33 
IV-6 ДЈС БОЖИДАРКА ПАВЛОВИЋ 8 25 33 
IV-7 ДЈС МИЛЕНА ПОШАРАЦ 4 25 29 

УКУПНО IV РАЗРЕД  62 123 185 

УКУПНО У ШКОЛИ  284 477 761 
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У школској 2010/2011. години, као и до сада, предвиђено је изучавање енглеског, француског, руског 
и немачког језика. Као други страни језик у I разреду изучаваће се енглески, немачки и француски језик, а у 
осталим разредима према расподели која је дефинисана приликом уписа генерације у Ваљевску гимназију. 
И ове школске године када је у питању други страни језик (немачки и француски), водило се рачуна о 
нивоима предзнања ученика тако да у неким одељењима ученици изучавају други страни језик као 
почетни, односно продужни. Преглед заступљености првог и другог страног језика (почетног – 1, и 
продужног – 2) по разредима дајемо у следећој табели: 

I СТРАНИ ЈЕЗИК II СТРАНИ ЈЕЗИК 

одељ. енглес. франц. руски немач. укупно енглес. франц1 франц2 немач1 немач2 укупно

I-1 15       15           0 
I-2 29       29       15 14 29 
I-3 18 2 2 6 28 10 8 10     28 
I-4 25       25    8 8 9 25 
I-5 19 7 1   27 8   19     27 
I-6 30       30       30   30 
I-7 24 1   5 30 6 12   2 10 30 

I 160 10 3 11 184 24 20 37 55 33 169 
II-1 16       16           0 
II-2 31       31   19 12     31 
II-3 27 2 1 2 32 5 11   3 13 32 
II-4 28       28       28   28 
II-5 27       27     8 13 6 27 
II-6 31     2 33 2     31   33 
II-7 31 2     33 2 10 13 0 8 33 

II 191 4 1 4 200 9 40 33 75 27 184 
III-1 10 2     12             
III-2 31       31       22 9 31 
III-3 22 5 1   28 6 11 11     28 
III-4 27       27   9 6 8 4 27 
III-5 33       33   14 19     33 
III-6 32       32       32   32 
III-7 8 13 4 4 29 21 1 2 3 2 29 

III 163 20 5 4 192 27 35 38 65 15 180 
IV-1 7 3     10             
IV-2 28       28       28   28 
IV-3 26 1   2 29 3 12 11   3 29 
IV-4 23       23     12 7 4 23 
IV-5 33       33   17 16     33 
IV-6 33       33       33   33 
IV-7 9 15 3 2 29 20       9 29 
IV 159 19 3 4 185 23 29 39 68 16 175 

СВЕГА 673 53 12 23 761 83 124 147 263 91 708 
 
Опредељеност ученика за Верску наставу и Грађанско васпитање дата је табелом: 
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ВЕРСКА 
НАСТАВА 

ГРАЂАНСКО       
ВАСПИТАЊЕ   

I/1 15 0 15 
I/2 20 9 29 
I/3 21 7 28 
I/4 16 9 25 
I/5 23 4 27 
I/6 25 5 30 
I/7 28 2 30 
I  148 36 184 

II/1 9 7 16 
II/2 23 8 31 
II/3 19 13 32 
II/4 27 1 28 
II/5 22 5 27 
II/6 30 3 33 
II/7 22 11 33 
II 152 48 200 

III/1 7 5 12 
III/2 16 15 31 
III/3 20 8 28 
III/4 7 20 27 
III/5 3 30 33 
III/6 15 17 32 
III/7 29 0 29 
III 97 95 192 

IV/1 0 10 10 
IV/2 19 9 28 
IV/3 20 9 29 
IV/4 19 4 23 
IV/5 23 10 33 
IV/6 17 16 33 
IV/7 23 6 29 
IV 121 64 185 
  518 243 761 

 

2. 4. Б. ПОРОДИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА 
На основу истраживања социјалних услова у којима живе и раде ученици школа располаже са 

следећим подацима: 

2. 4. Б. 1. УЧЕНИЦИ  ПУТНИЦИ 

КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА БРОЈ 
УЧЕНИКА ПРОЦЕНАТ 

УЧЕНИЦИ КОЈИ ПУТУЈУ ПЕШКЕ ПРЕКО 3КМ 18 2.37 
УЧЕНИЦИ КОЈИ ПУТУЈУ АУТОБУСОМ ПРЕКО 5КМ 68 8.95 
УЧЕНИЦИ КОЈИ СТАНУЈУ НА МАЊЕ ОД 3КМ ОД ШКОЛЕ 675 88.68 
УКУПНО 761  
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2. 4. Б. 2. ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА 

ОБРАЗОВНИ НИВО СТЕПЕН ОТАЦ МАЈКА УКУПНО ПРОЦЕНАТ
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА VII 245 253 498 33.02 
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА VI 79 76 155 10.27 
ВИСОКО-КВАЛИФИКОВАНИ V 44 18 62 4.11 
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА IV 329 349 678 43.63 
КВАЛИФИКОВАНИ РАДНИЦИ III 34 18 52 3.45 
НЕКВАЛИФИКОВАНИ I 3 3 6 0.39 
ЗЕМЉОРАДНИЦИ-ДОМАЋИЦЕ  19 38 57 3.78 
УКУПНО  753 755 1508  

2. 4. Б. 3. ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ 

КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА БРОЈ УЧЕНИКА 
УЧЕНИЦИ КОЈИ ЖИВЕ СА ОБА РОДИТЕЉА 702 
УЧЕНИЦИ КОЈИ ЖИВЕ СА ЈЕДНИМ РОДИТЕЉЕМ 62 
УЧЕНИЦИ КОЈИ ЖИВЕ БЕЗ ОБА РОДИТЕЉА 1 
ОБА РОДИТЕЉА РАДЕ У ИНОСТРАНСТВУ 0 
ЈЕДАН РОДИТЕЉ РАДИ У ИНОСТРАНСТВУ 11 
УЧЕНИЦИ ИЗБЕГЛИЦЕ 0 
УЧЕНИЦИ РАЗВЕДЕНИХ РОДИТЕЉА: 50 

ЖИВЕ СА МАЈКОМ 55 
ЖИВЕ СА ОЦЕМ 11 

2. 4. Б. 4. ЗАПОСЛЕНОСТ РОДИТЕЉА 

КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНОСТИ УКУПНО 
ЗАПОСЛЕНИХ ОЧЕВА 691 
ЗАПОСЛЕНИХ МАЈКИ 635 
ЗЕМЉОРАДНИКА 20 
ДОМАЋИЦА 47 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ОЧЕВА 51 
НЕЗАПОСЛЕНИХ МАЈКИ 96 
ПЕНЗИОНЕРА ОЧЕВА 18 
ПЕНЗИОНЕРА МАЈКИ 1 

2. 4. Б. 5. СТАМБЕНИ УСЛОВИ 

КАТЕГОРИЈА  УЧЕНИКА БРОЈ УЧЕНИКА 
СТАНУЈЕ КОД РОДИТЕЉА 715 
СТАНУЈЕ КОД СТАРАОЦА 5 
СТАНУЈЕ КОД СТАНОДАВЦА 41 
УКУПНО 761 
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

3. 1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

3. 1. А. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 
 

СТРУЧНА СПРЕМА РАДНО МЕСТО 
ДР МР ВИСОКА ВИША СРЕДЊА КВ НК 

УКУПНО

ДИРЕКТОР   1     1 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА   1     1 
НАСТАВНИК 1 2 68     71 
СТРУЧНИ САРАДНИК   4     4 
САРАДНИК У НАСТАВИ            1   1 
СЕКРЕТАР   1     1 
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА   1     1 
БЛАГАЈНИК     1   1 
ДОМАР, ЛОЖАЧ      2  2 
ПОМОЋНИ РАДНИК       8 8 
УКУПНО 1 2 74  2 2 8 91 

 

3. 1. Б. РАД У СМЕНАМА 
Наставни процес се одвија у две смене: I и III разред чине једну смену, а II и IV другу. I и III разред 

почињу школску годину као преподневна смена. 

3. 1. В. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР РАДА 
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи остварује се у два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2010. године, а завршава се у среду 29. децембра 2010. 
године. Друго полугодиште почиње у понедељак 17. јануара 2011. године. Друго полугодиште се завршава 
у петак 17. јуна 2011. године, а за ученике IV разреда у петак 20. маја 2011. године. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада остварују се у: 
• I разреду са 37 петодневних наставних недеља, односно 185 наставних дана; 
• II разреду са 37 петодневних наставних недеља, односно 185 наставних дана (35 недеља за 

наставу и две недеља за вежбе у блоку из информатике); 
• III разреду у 37 петодневних наставних недеља, односно 185 наставних дана (36 недеља за 

наставу и једна за вежбе у блоку из информатике); 
• IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана (32 недеље за 

наставу и једна за вежбе у блоку из информатике). 
У току школске године ученици имају:  
• Новембарски распуст у трајању од 4 дана од 04.11.2010. до 07.11.2010. 
• Зимски школски распуст у трајању од 18 дана од 30.12.2010. до 17.01.2011. 
• Ускршњи школски распуст у трајању од 12 дана од 22.04.2011. до 03.05.2011. и  
• Летњи школски распуст у трајању од 74 дана од 18.06.2011. до 31.08.2011.   
У школи се празнују: 8 новембар - Дан просветних радника (празнује се радно); 23. новембар -  

Дан Ваљевске гимназије (празнује се радно); 1. и 2. јануар - Нова година; 7. јануар - Божић; 27. јануар - 
Свети Сава – Дан Духовности; 15. фебруар - Сретење – Дан државности Србије; 22, 23. и 24. април - 
Велики петак и православни Ускрс; 2. и 3. мај - Празник рада; 16. мај - Десанкин дан (празнује се радно): 
28. јун - Видовдан;  
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3.1.В.1. КАЛЕНДАР ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ 
 

Прво полугодиште   Друго полугодиште 
М РН П У С Ч П С Н   М РН П У С Ч П С Н 

1   1 2 3 4 5             1 2 
2 6 7 8 9 10 11 12     3 4 5 6 7 8 9 
3 13 14 15 16 17 18 19     10 11 12 13 14 15 16 
4 20 21 22 23 24 25 26   19 17 18 19 20 21 22 23 С

еп
те
м
ба
р 

5 27 28 29 30         20 24 25 26 27 28 29 30 
       1 2 3   

Ја
ну
ар

 

21 31       
6 4 5 6 7 8 9 10     1 2 3 4 5 6 
7 11 12 13 14 15 16 17   22 7 8 9 10 11 12 13 
8 18 19 20 21 22 23 24   23 14 15 16 17 18 19 20 О

кт
об
ар

 

9 25 26 27 28 29 30 31   24 21 22 23 24 25 26 27 
10 1 2 3 4 5 6 7   

Ф
еб
ру
ар

 

25 28       
11 8 9 10 11 12 13 14     1 2 3 4 5 6 
12 15 16 17 18 19 20 21   26 7 8 9 10 11 12 13 
13 22 23 24 25 26 27 28   27 14 15 16 17 18 19 20 Н

ов
ем
ба
р 

14 29 30        28 21 22 23 24 25 26 27 
   1 2 3 4 5   

М
ар
т 

29 28 29 30 31       
15 6 7 8 9 10 11 12          1 2 3 
16 13 14 15 16 17 18 19   30 4 5 6 7 8 9 10 
17 20 21 22 23 24 25 26   31 11 12 13 14 15 16 17 Д

ец
ем
ба
р 

18 27 28 29 30 31      32 18 19 20 21 22 23 24 
           

А
пр
ил

 

 25 26 27 28 29 30   
                       1 
              33 2 3 4 5 6 7 8 

           34 9 10 11 12 13 14 15 
           35 16 17 18 19 20 21 22 
   - Празници         36 23 24 25 26 27 28 29 
           

М
ај

 

37 30 31      
   - Наставни дани и радни дани     1 2 3 4 5 
           38 6 7 8 9 10 11 12 
  - Школски распуст, ненаставни или нерадни дани 39 13 14 15 16 17 18 19 
            20 21 22 23 24 25 26 
 - Завршетак наставе на крају првог  и другог полугодишта  

Ју
н 

 27 28 29 30     
            
  - Радни дани (Свети Сава, Видовдан)  
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3.1.В.2. ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ 
ДАН ДАТУМ ДОГАЂАЈ 

 

Уторак 31.08.2010. Часови одељенског старешине 
Среда 01.09.2010. Почетак наставе у 1. полугодишту 
Четвртак 09.09.2010. Спортски дан школе 
Субота 11.09.2010. Наставни дан – надокнада Спортског дана 
Недеља 26.09.2010. Екскурзија ученика 4. разреда 
Четвртак 07.10.2010. Екскурзија ученика 3. разреда 
Субота 16.10.2010. Наставни дан за  3. и 4. разред (надокнада петка, екскурзија) 
Среда 03.11.2010. Наставни дан – распоред од петка 
Среда 03.11.2010. Крај првог тромесечја, Седнице одељенских већа  
Четвртак, петак 04-05.11.2010. Нерадни дани – јесењи распуст 
Субота 13.11.2010. Наставни дан за 3. и 4. разред (надокнада четвртка, екскурзија) 
Понедељак 08.11.2010. Дан просветних радника 

 

Субота 27.11.2010. Дан школе 
Субота 04.12.2010. Наставни дан за 4. разред (надокнада среда, екскурзија) 
Субота 25.12.2010. Наставни дан за све ученике ( четвртак 30.12.2010) 
Среда 29.12.2010.  Завршетак наставе у 1. полугодишту (распоред од петка).  
Четвртак 30.12.2010. Седнице одељенских већа .Седница Наставничког већа  

 

Понедељак 17.01.2011. Почетак 2. полугодишта 
Четвртак 27.01.2011. Школска слава – Свети Сава 
Субота 29.01.2011. Наставни дан за 4. разред (надокнада уторак, екскурзија) 
Уторак 15.02.2011. Дан државности Републике Србије 
Среда 16.02.2011. Наставни дан – распоред од уторка 
Субота 19.02.2011. Наставни дан за 4. разред (надокнада понедељка, екскурзија) 
Петак 25.03.2011. Крај трећег тромесечја, Седнице одељенских већа 
Петак 22.04.2011. Велики Петак - нерадни дан 
Уторак, петак 26-29.04.2011. Пролећни распуст 
Понедељак,уторак 02.03.05.2011. Првомајски празници 

 

Среда 04.05.2011..  Наставак 2. полугодишта 
Недеља 15.05.2011. Финале 17. Поетског конкурса „Десанка Максимовић“ 
Понедељак 16.05.2009. Десанкин дан – празник поезије 
Петак 20.05.2011. Завршетак наставе за ученике 4. разреда   
  Последњи школски час 
Понедељак 23.05.2011. Седнице одељенских већа 4. разреда 
  Наставничко веће 
Уторак 24.05.2011. Подела сведочанстава ученицима 4. разреда 
  Пријављивање матурских испита и предаја радова 
Среда 25.05.2011. Матурски писмени из српског језика 
Петак 27.05.2011. Матурски писмени из математике и страног језика 
Субота  28.05.2011  Спортски дан школе 
Понедељак 30.05.2011. Одбрана матурских радова 
Понедељак  06.06.2011. Наставничко веће – резултати матуре 
  Поправни испити за 4. разред 
Петак 10.06.2011.  Завршна матурска свечаност   
Субота 11.06.2011. Матурско вече 
Понедељак 13.06.2011. Подела докумената матурантима 
Петак 17.06.2011.  Завршетак наставе за 1, 2. и 3. разред 
Субота 18.06.2011. Седнице одељенских већа 1, 2. и 3. разреда, Наставничко веће 
Уторак 28.06.2011.  Подела сведочанстава ученицима 1, 2. и 3. разреда 
  Завршна школска свечаност 
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3. 1. В. 3. ПРЕГЛЕД БРОЈА НАСТАВНИХ ДАНА 

1, 2, 3 РАЗРЕД 4. РАЗРЕД 
МЕСЕЦ 

П У С Ч П ∑ П У С Ч П ∑ 

IX 4 4 5 5 4 22 3 3 4 4 4 18 
X 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 5 21 
XI 5 5 4 3 3 20 5 5 4 4 3 21 
XII 4 4 4 5 5 22 4 4 5 5 5 23 

1.  ПОЛУГОДИШТЕ 17 17 17 17 17 85 16 16 17 17 17 83 
I 3 2 2 1 2 10 3 3 2 1 2 11 
II 4 4 3 4 4 19 5 4 3 4 4 20 
III 4 5 5 5 4 23 4 5 5 5 4 23 
IV 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 
V 4 4 4 4 4 20 2 2 3 3 3 13 
VI 2 2 3 3 3 13 / / / / / / 

2.  ПОЛУГОДИШТЕ 20 20 20 20 20 100 17 17 16 16 16 82 
УКУПНО 

НАСТАВНИХ ДАНА 37 37 37 37 37 185 33 33 33 33 33 165 

* трећи разред има један четвртак и петак мање у септембру, један петак више у октобру и један 
четвртак више у новембру 
 

3. 1. В. 4.  РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
 

ПРЕПОДНЕВНА 
СМЕНА 

ЧАСОВИ 
ПОСЛЕПОДНЕВНА 

СМЕНА 
07.00 - 07.45 Предчас 13.10 - 13.55 

07.45 - 08.30 1. час 14.00 - 14.45 

08.35 - 09.20 2. час 14.50 - 15.35 

09.45 - 10.30 3. час 16.00 - 16.45 

10.35 - 11.20 4. час 16.50 - 17.35 

11.30 - 12.15 5. час 17.45 - 18.30 
12.20 - 13.05 6. час 18.35 - 19.20 
13.10 - 13.55 7. час 19.20 - 20.05 

3. 2. ОБАВЕЗНЕ ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 
Саставни део програма рада школе је наставни план за гимназију у огледу са друштвено-језичким и 

природно-математичким смером, затим наставни план за специјализована математичка одељења и 
специјализована филолошка одељења и факултативну наставу ('Службени гласник СРС - Просветни 
гласник бр. 5/90 и Службени гласник СРС - Просветни гласник бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 
23/97,24/97 2/02, 5/03, 6/03, 3/05, 11/05, 2/06,6/06). 

Редовна настава се одвија по усвојеним програмима, док ће се остали облици рада, дакле допунска, 
додатна настава, слободне активности, факултативна и припремна настава реализовати у складу са 
интересовањима ученика.  

Наставни планови за реализацију редовне наставе су дати у следећим табелама, а оперативни 
планови рада наставника за сваки наставни програм који се реализује у Школи чине Анекс 1 Програма рада 
Ваљевске гимназије за школску 2010/11. годину: 



 

 

3. 2. А. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА ГИМНАЗИЈЕ 

3. 2. А. 1. РЕДОВНА НАСТАВА 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. 
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Т В Т В 

блок 
год.

Т В Т В 

блок 
год.

Т В Т В 

блок 
год.

Т В Т В 

блок 
год.

Т В Т В 

блок 
год. 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА МАТЕМАТИЧКА ОДЕЉЕЊА 
1 Српски језик и књиж. 4  140   3  105   3  105   4  128   14  478   
2 Страни језик 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   
3 Устав и права грађана           1  36        1  36   
4 Социологија           2  70        2  70   
5 Психологија      2  70             2  70   
6 Филозофија                2  64   2  64   
7 Историја 2  70   2  70             4  140   
8 Георграфија 2  70   2  70             4  140   
9 Физика 4  126 14  3  87 18  4  120 20  4  110 18  15  443 70  

10 Астрономија                1  32   1  32   
11 Хемија 3  102 3  3  102 3  2  68 2       8  272 8  
12 Биологија           3  99 6  3  95 1  6  194 7  
13 Физичко васпитање 2  70   2  70   2  70   2  64   8  274   
14 Анализа са алгебром 4  140   4  140   4  140   4  128   16  548   
15 Геометрија 4  140   4  140             8  280   
16 Лин. алгебра и ан. геом.           3  105        3  105   
17 Вероватноћа и мат. стат.                2  64   2  64   
18 Нумеричка математика                2  64   2  64   
19 Рачунарство и информ. 3  105  60 3  105  60 2  70  20 2  64  20 10  344  160 
20 Програмирање и пр. јез.           2  70  40 2  64  40 4  134  80 
21 Веронаука/Грађанско 1  35   1  35   1  35   1  32   4  137   

 УКУПНО 31 0 1039 46 60 31 0 1035 50 60 31 0 1050 36 60 31 0 973 19 60 124 0 4163 85 240 
 СВЕГА 31 1085 60 31 1085 60 31 1086 60 31 992 60 124 4248 240 
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I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

ОДЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА 

1 Српски језик и књиж. 4  148  3  105  3  108  4  128   14  489  

2 Први страни језик 2  74  2  70  2  72  2  64   8  280  

3 Други страни језик 2  74  2  70  2  72  2  64   8  280  

4 Латински језик 2  74            0   2  74  

5 Устав и права грађана             1  32   1  32  

6 Социологија             2  64   2  64  

7 Психологија     2  70        0   2  70  

8 Филозофија         2  72  2  64   4  136  

9 Историја 2  74  2  70  2  72    0   6  216  

10 Географија 2  74  2  70  2  72    0   6  216  

11 Биологија 2  65 9 2  64 6 3  102 6 3  95 1  10  326 22 

12 Математика 4  148  5  175  5  180  4  128   18  631  

13 Физика 2  64 10 3  87 18 3  90 18 5  142  18 13  383 64 

14 Хемија 2  64 10 3  69 36 3  72 36 2  64   10  269 82 

15 Рачунарство и информ.  2  74    60 1  36 30 1  32 30 2 2 68 194 

16 Музичка култура 1  37  1  35        0   2  72  

17 Ликовна култура 1  37  1  35        0   2  72  

18 Веронаука/Грађанско 1  37  1  35  1  36  1  32   4  140  

19 Физичко васпитање 2  74  2  70  2  72  2  64   8  280  

 УКУПНО 29 2 1044 103 31 0 1025 120 31 0 1056 90 31 0 973 49 122 2 4098 362 

 СВЕГА 31 1147 31 1145 31 1146 31 1022 124 4460 
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I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

ФИЛОЛОШКА ОДЕЉЕЊА 
1 Српски језик и књиж. 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
2 Књижевност 3  111  3  105  3  108  3  96  12  420  
3 Увод у општу лингвистику             2  64  2  64  
4 Први страни језик 5  185  5  175  5  180  5  160  20  700  
5 Други страни језик 3  111  3  105  3  108  3  96  12  420  
6 Латински језик са  
културном историјом 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  

7 Устав и права грађана         1  36      1  36  
8 Музичка култура 1  37  1  35  1  36  1  32  4  140  
9 Ликовна култура 1  37  1  35  1  36  1  32  4  140  

10 Физичко васпитање 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
11 Историја 2  74  2  70  2  72  2  64  8  280  
12 Математика 3  111  2  70          5  181  
13 Основи превођења         2  72      2  72  
14 Реторика и беседништво             2  64  2  64  
15 Рачунарство и информ.  2  74    60 1  36 30 1  32 30 2 2 68 194 
16 Физика  2  66 8 2  60 10         4  126 18 
17 Хемија 2  74  1  35          3  109  
18 Географија 2  74  2  70          4  144  
19 Биологија     2  70  2  72      4  142  
20 Психологија         2  72      2  72  
21 Логика         2  72      2  72  
22 Филозофија             3  96  3  96  
23 Социологија             2  64  2  64  
24 Веронаука/Грађанско 1  37  1  35  1  36  1  32  4  140  

 УКУПНО 31 2 1139 82 31  1075 70 32  1152 30 32  1024 30 126 2 4390 212 
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I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. раз. час. нас. 

недељно годишње Недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА 

1 Српски језик и књиж. 4  148  4  140  5  180  5  160   18  628  

2 Први страни језик 2  74  3  105  5  180  4  128   14  487  

3 Други страни језик 2  74  2  70  2  72  2  64   8  280  

4 Латински језик 2  74  2  70           4  144  

5 Устав и права грађана             1  32   1  32  

6 Социологија             3  96   3  96  

7 Психологија     2  70           2  70  

8 Филозофија         2  72  3  96   5  168  

9 Историја 2  74  2  70  3  108  3  96   10  348  

10 Географија 2  74  2  70  2  72       6  216  

11 Биологија 2  65 9 2  70  2  72       6  207 9 

12 Математика 4  148  3  105  2  72  2  64   11  389  

13 Физика 2  64 10 2  52 12 2  62 10 2  56 8  8  240 40 

14 Хемија 2  74  2  70           4  144  

15 Рачунарство и информ.  2  74    60 1  36 30 1  32 30 2 2 68 194 

16 Музичка култура 1  37  1  35  1  36  1  32   4  140  

17 Ликовна култура 1  37  1  35  1  36  1  32   4  140  

18 Веронаука/Грађанско 1  37  1  35  1  36  1  32   4  140  

19 Физичко васпитање 2  74  2  70  2  72  2  64   8  280  

 УКУПНО 29 2 1054 93 31 0 1073 72 31 0 1106 40 31 0 984 38 122 2 4217 243 

 СВЕГА 31 1147 31 1145 31 1146 31 1022 124 4460 
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3. 2. А. 2. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
1 Италијански језик   2 70 2 70   
2 Шпански језик   2 70 2 70   
3 Реторика     2 70   
4 Нацртна геометрија     2 70 2 70 

3. 2. А. 3.  ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 
РАЗРЕД РЕД. 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
I II III IV НАСТ. 

БЛОК ВЕЖБЕ УКУП. 
ЧАС. 

ОБРАЧ 
НАСТ. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 884 738 864 864 3350 0 0 3350 5,32 
СРПСКИ ЈЕЗИК(Ф) 148 140 144 128 560 0 0 560 1,33 
КЊИЖЕВНОСТ 111 105 108 96 420 0 0 420 1,00 
УВОД У ОПШТУ ЛИНГВ.(Ф) 0 0 0 64 64 0 0 64 0,15 
РЕТОРИКА И БЕСЕДН. (Ф) 0 0 0 64 64 0 0 64 0,15 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 296 350 684 494 1824 0 0 1824 2,90 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I (Ф) 370 350 360 320 1400 0 0 1400 3,33 
ОСНОВИ ПРЕВОЂЕЊА (Ф) 0 0 72 0 72 0 0 72 0,17 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК I 148 175 72 186 581 0 0 581 0,92 
РУСКИ ЈЕЗИК I 0 70 72 64 206 0 0 206 0,33 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК I 74 105 72 62 313 0 0 313 0,50 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 148 140 72 124 484 0 0 484 0,77 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 222 210 144 248 824 0 0 824 1,31 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II (Ф) 111 105 108 96 420 0 0 420 1,00 
РУСКИ ЈЕЗИК II 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 148 140 216 186 690 0 0 690 1,10 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II (Ф) 111 105 108 96 420 0 0 420 1,00 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 370 210 0 0 580 0 0 580 0,92 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК (Ф) 74 70 72 64 280 0 0 280 0,67 
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 0 0 72 160 232 0 0 232 0,33 
СОЦИОЛОГИЈА 0 0 72 480 552 0 0 552 0,79 
ПСИХОЛОГИЈА 0 422 72 0 494 0 0 494 0,71 
ФИЛОЗОФИЈА 0 0 360 630 990 0 0 990 1,41 
ИСТОРИЈА 516 492 540 352 1900 0 0 1900 2,71 
ГЕОГРАФИЈА 516 492 360 0 1368 0 0 1368 1,95 
БИОЛОГИЈА 325 408 591 279 1603 0 158 1761 2,52 
МАТЕМАТИКА 851 735 576 448 2610 0 0 2610 4,14 
АНАЛИЗА 144 144 144 128 560 0 0 560 1,33 
ГЕОМЕТРИЈА 144 144 0 0 288 0 0 288 0,69 
ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА 0 0 108 0 108 0 0 108 0,26 
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТ. 0 0 0 64 64 0 0 64 0,15 
НУМЕРИЧКА МАТЕМАТ. 0 0 0 64 64 0 0 64 0,15 
ФИЗИКА 386 390 366 452 1594 0 514 2108 3,01 
ФИЗИКА (С) 130 96 130 114 470 0 54 524 1,25 
АСТРОНОМИЈА 0 0 0 32 32 0 0 32 0,07 
ХЕМИЈА 516 485 212 128 1341 0 356 1697 2,42 
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ. 0 0 240 192 432 0 2328 2760 3,94 
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РАЧУНАРСТВО И ИНФ.(С) 105 105 70 64 344 160 0 504 1,20 
ПРОГРАМ. И ПРОГР. ЈЕЗ. 0 0 70 64 134 80 0 214 0,51 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 222 210 144 128 704 0 0 704 1,01 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 222 210 144 128 704 0 0 704 1,01 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 516 492 504 448 1960 0 0 1960 2,80 
ВЕРСКА НАСТАВА 222 210 216 186 834 0 0 834 1,19 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 111 105 108 93 417 0 0 417 0,60 
УКУПНО 8141 8153 8267 7790 32351 240 3410 36001 59,01 

 

3. 2. А. 5. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВА (РАЗРЕД-ОДЕЉЕЊЕ) НЕДЕЉ.
ФОНД 

АКТИВ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

1 ВАШ ВЕРА 
Српски језик I-3, III-2,5; 
Књижевност I- 4 
Реторика и беседништво IV-4;  

19,5 

2 ДРАКУЛ СВЕТЛАНА Српски језик I-1,2; II-1; III-1; 
Књижевност IV-4; 18,5 

3 ДУКИЋ СЛАВОЉУБ Српски језик II-5; IV-1,4;  
Увод у општу лингвистику IV-4; 19 

4 ЕРЧИЋ БИЉАНА Српски језик I-4;II-2,4; III-4 18 
5 ГАЈИЋ КРУНА Српски језик II-3,6; IV-2,3,7;  20 

6 МИЛИСАВЉЕВИЋ 
МИЛЕНА 

Српски језик I-5;III-6,7;  
Књижевност III-4 18,5 

7 ЦВРКОТИЋ- ВИДАКОВИЋ 
АНЂЕЛКА 

Српски језик II-7; IV-6,7; 
Књижевност II-5;   18,5 

8 ПЕТРОВИЋ МИЛЕНА Српски језик I-6,7;III-3; 11 
АКТИВ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ  

8 МАРИНКОВИЋ БИЉАНА 
Француски језик I-3,7(II); II-2,3,7(II);III-
3,5(II);III-4(II); IV-3,5(II);IV-1,7(I)  
Латински језик I-2,3; IV-4 

21 

9 ПЕРИЋ БРАНКИЦА 
Француски језик I-4(II); I-3,5 (I); I-3,5 (II); III-
3,5,7 (II); III-1,3,7 (I); III-4(II); 
Латински језик I-4 

23 

10 ТАНАСИЈЕВИЋ- 
ВУКСАНОВИЋ БИЉАНА 

Француски језик II-2,3,7(II); II-5(II); II-3,7(I); 
IV-4(II), IV-3,5(II) 
Латински језик II-5,6,7  

22 

11 РАКИЋ МИРЈАНА Латински језик I-5,6,7; III-4 9 

13 МАРИНКОВИЋ ТАТЈАНА Енглески језик II-1,2,5,7(I); IV-6(I);IV-3,7(II) 20,5 

14 МИЛАНОВИЋ СМИЉАНА Енглески језик I-1,3,4(I);III-2,3,6(I);  
III-3,7(II)                22,5 

15 НЕШКОВИЋ СПОМЕНКА 
Енглески језик I-3,5,7(II); I-7(I); III-4: III-5(I); 
III-1,7(I) 
Основе превођења III-4: 

22,5 
 

16 НОВОСЕЛ АНИТА Енглески језик II-5,6(I);IV-4,7(I);                   22 
17 РАДИЋ ЈАСМИНА Енглески језик I-2,5,6(I); ;I-4(I);III-4(I); 21 

18 САБОТКОВСКИ 
АЛЕКСАНДАР 

Енглески језик II-3,4(I); II-3,6,7(II); 
IV-1,2,3,4,5(I);  21,5 
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19 ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА Немачки језик I-4(II); II-3,7(II); II-5(II); III-
2,7(II); II-3,6 (I);  15 

20 ГРАЧАНИН ДРАГИЦА Немачки језик  II-4(II);II-3,6(II); 
II-5(II); IV-2(II),IV-4 (II);IV-6 (II),IV-3,7 (II)   19 

21 ТЕШИЋ ИВАНА  Немачки језик I-4(II); I-2,7(II); III-6 (II); III-
2,7(II); III-7(I); IV-3,7(I) 14,5 

22 МИРКОВИЋ КАТАРИНА Немачки језик I-3,7(I, II); I-2,7(I, II); I-6(I, II); 
III-4(I, II);  10,5 

23 МИЛИВОЈЕВИЋ МАЈА Руски језик II-3,7; III-7, IV-3,7;  6 
АКТИВ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

24 БОЖИЋ ЈОВАНКА Социологија III-1; IV-2,3,4,5,6,7; 
Грађанско III-1-7;  21 

25 ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА Психологија II-1,2,3,4,6,7; III-4; 14 
26 НИКОЛИЋ РОМИНА Филозофија IV-1,2,3,6; 9 
27 ПАНТОВИЋ МИРОСЛАВА Филозофија III-2,3,4,5,6,7; IV-4,5,7; 21 
28 ИЦИЋ-ДАВИДОВСКИ ИВАНА Устав и права грађана III -1,4; IV-2,3,5,6,7; 7 

29 ЈЕВТИЋ БРАНКА  Верска настава ;  I-3,5,6;II-1,3,5,7;  
III-3,4,7; IV-3,5,6; 12 

30 ЛУКИЋ НЕВЕН Верска настава I-1,2,4,7; II-2,4,6;  
III-1,2,5,6; IV-1,2,4,7;   12 

31 АВРАМОВИЋ ГОРДАНА Грађанско васпитање  I-1-7 3 
32 МОМЧИЛОВИЋ ЈАМИНА Грађанско васпитање  IV-1-7 3 

АКТИВ ЗА ИСТОРИЈУ 
31 БЕЛИЋ МИЛОРАД Историја I-5,6,7;II-5,6;III-4,5,6; IV-5 21 
32 МИЛОСАВЉЕВИЋ ДУШАН Историја II-1,2,3; IV-6,7 12 
33 УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА Историја I-1,2,3,4; II-4,7; III-2,3,7; IV-4;  21 

АКТИВ ЗА ГЕОГРАФИЈУ  

34 НЕНАДОВИЋ ЛАЗАР Географија II-1,3,4,5; III-2,3,5,6,7; 
Грађанско васпитање II-1,2,3,4,5 20 

35 ПАВЛОВИЋ БОЖИДАРКА Географија I-1,2,3,4,5,6,7; II-2,6,7; 20 
АКТИВ ЗА БИОЛОГИЈУ 

36 ДЕСПОТОВИЋ ЈЕЛЕНА Биологија I-2,3,5,6,7;III-6; IV-1,2,3; 21 

37 МИЛОВАНОВИЋ- 
АВРАМОВИЋ ВЕРИЦА Биологија II-2,3,4,5,6,7; III-1,2,3;  21 

38 НЕШКОВИЋ НАДА Биологија III-4,5,7;  6 
АКТИВ ЗА МАТЕМАТИКУ 

39 АНДРИЋ ВОЈИСЛАВ Анализа са алгебром II-1; 6 

40 ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ 
Геометрија I-1; II-1;  
Математика III-5; IV-6; 
Нумеричка математика IV-1; 

19 

41 ЈОВАНОВИЋ СТАНИЦА Математика I-4,7;II-4; III-6; IV-3  18 

42 НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА Анализа са алгебром IV-1;  
Математика I-2;  II-7; III-2; IV-5 20 

43 ПЕРИШИЋ МИЛАДИНКА Линеарна алгебра III-1; 
Математика I-3:II-5,6; III-3,7;   20,5 

44 ПОШАРАЦ МИЛЕНА Математика I-5,6;II-3; IV-2,7;  19 

45 ТОМИЋ ИВАНКА 
Анализа са алгебром I-1; III-1; 
Вероватноћа IV-1; 
Математика II-2;   

20 
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АКТИВ ЗА ФИЗИКУ 
46 ВЕЉОВИЋ МИЛАДИН Физика I-1,2,5,6,7;III-3,5,6;  21 
47 МИЛИЋ ИВАН Физика I-4; II-6,7; III-7; IV-5,6,7;  15 
48 СТОЈАКОВИЋ ПРЕДРАГ Физика I-3; II-2,3,4,5; III-1,2  22 

49 ЦРНОБРЊА ОЛИВЕРА Физика II-1; IV-1,2,3;  
Астрономија IV-1  21,5 

АКТИВ ЗА ХЕМИЈУ 
50 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ Хемија I-2,5,6; II-1,2,5; III-3; IV-3;  20 
51 СТАНОЈЕВИЋ МОМИР Хемија I-1; III-1,2; 8 
52 ЋИРОВИЋ НАДА Хемија I-3,4,7; II-3,4,6,7; IV-2;  20 

АКТИВ ЗА ИНФОРМАТИКУ 

53 БУДИМИРОВИЋ 
МАРИЈАНА 

Рачунарство и информатика I-3,5;  
II-2,3,4;  IV-3;  20,2 

54 БУДИМИРОВИЋ НЕНАД Рачунарство и информатика I-4,7;  
II-5,6,7; III-4; 20,5 

55 
ДАШКОВИЋ- 
МИЛОВАНОВИЋ 
СВЕТЛАНА 

Програмирање и програмски језици III -1; 
Рачунарство и информатика I-1,2; III -1; 21,7 

56 КАНДИЋ ЈУГОСЛАВ Рачунарство и информатика IV -1;  
Програмирање и програмски језици IV -1; 8,2 

57 КОВАЧЕВИЋ РАДИША Рачунарство и информатика II-1;  7,6 
58 МИТРОВИЋ ГОРАН Рачунарство и информатика III-5,6,7;  8,3 

59 СТЕФАНОВИЋ ИВАНА Рачунарство и информатика I-6;  
III-2,3; IV-2,4,5,6,7; 21,1 

АКТИВ ЗА УМЕТНОСТ 

60 КРИСТИЋ НАТАША Ликовна култура II-2,3,4,5,6,7;  
Грађанско васпитање II-6,7;                7 

61 РОМАНОВИЋ МИЛОМИР Ликовна култура I-2,3,4,5,6,7; III-4,5,6,7;  
IV-4,5,6,7; 14 

62 СИМИЋ НЕДА Музичка култура I-2,3,4,5,6,7;II-2,3,4,5,6,7; 
               III-4,5,6,7; IV-4,5,6,7;  20 

АКТИВ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

63 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН Физичко васпитање III-4,5,7;  
IV-1,2,3,4; 14 

64 ЂУРЂЕВИЋ СНЕЖАНА Физичко васпитање I-1,2,3,4,5,6,7 
III-1,2,3                20 

65 СЕВИЋ АЛЕКСАНДАР Физичко васпитање II-1,2,3,4,5,6,7; III-6; IV-
5,6,7;     22 
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3. 2. Б. ОБАВЕЗНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

3. 2. Б. 1.  ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
Овај облик рада организоваће се са ученицима свих  одељења. Поред побољшања животних и радних 

услова школе, циљ друштвено корисног рада је формирање: 
• радних навика и свести о раду у корист друштва 
• одговарајуће културе рада 
• способности за рационалан и економичан рад 
• смисла за тимски и колективни рад 
Друштвeно користан рад је обавезан за све ученике и професоре. Овим радом они допуњавају 40-то 

часовну радну недељу. И једни и други биће иницијатори и носиоци радних активности. 
Оперативни планови одељенских старешина и Ђачког парламента током школске 2010/20011. 

године, биће изграђени имајући у виду ангажман на следећим пословима: 
• уређење наставних и ваннаставних просторија 
• уређење непосредне околине школе 
• еколошке акције 
• прикупљање секундарних сировина 
• чишћење снега око школе 
• учешће у разним хуманитарнима акцијама 
• обезбеђење разних видова помоћи (координирано са Црвеним крстом) 
• дежурство у школи 
Време извођења појединих акција утврђиваће се зависно од актелних потреба за неком од 

активности. Репертоар активности није ограничен и шириће се, сходно могућностима, потребама и 
иницијативи учесника у овим активностима.   

3. 2. Б. 2.  ДОДАТНИ РАД 
Додатни рад се организује за ученике који се истичу у настави из појединих предмета, испољавају 

посебно интересовање, а изнад  просечних су способности. 
Организовање и извођење овог вида наставе вршиће се по програму који се формира за ученике истог 

разреда у септембру месецу. 
Настава ће се изводити током целе школске године, посебно интензивно у другом полугодишту. 

Наставници ће интересовање ученика усмеравати у правцу непрекидног активирања и оспособљавања за 
самосталан, стваралачки рад и непосредно и шире коришћење стручне и приручне литературе. 

О раду ученика и њиховим резултатима наставници ће водити писмену документацију. Часови 
додатне наставе изводиће се индивидуално, групно или фронтално, зависно од броја ученика и њиховог 
опредељења за поједине наставне области. С обзиром да је због оптерећења распореда, веома тешко 
организовати додатну наставу радним данима, школа ће за заинтересоване ученике и наставнике бити 
отворена и суботом.  

Током септембра разредне старешине и предметни наставници ће извршити идентификацију ученика 
са изразитим склоностима за наставу појединих предмета уз консултације са родитељима и разредним 
старешинама.  

Могуће је да се део додатне наставе реализује  путем интернета. 
Посебна пажња ће бити поклоњена изради самосталних радова за научне скупове младих, а нарочито 

Смотру научно-техничког стваралаштва младих у Лозници и Београду. 
Један део додатне наставе представљаће континуирану припрему ученика за такмичења, а циљ је да 

се оствари масовније учешће ученика на такмичењима у свим областима и премаше  добри такмичарски 
резултати из претходних година.     

За реализацију наставе одговорни су предметни наставници и разредне старешине. Предметни 
наставници обавезни су да, на основу 40-то часовне радне недеље, сачине оперативне планове рада, који су 
анексни део овог програма – АНЕКС 1. 

3. 2. Б. 3.  ДОПУНСКИ РАД 
Допунска настава се организује по потреби. Потреба за допунским радом утврђује се током редовне 

наставе, чим поједини ученици испоље тешкоће у раду . Часови допунске наставе организују се са циљем 
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да на њима ученици савладају уочене тешкоће а један број часова допунске наставе биће организован  са 
намером да се ученицима омогући поправљање оцена из претходних класификационих периода.  

Избор ученика и критеријум за организовање допунске наставе утврђује одељенско веће, на предлог 
предметног наставника и разредног старешине. 

Наставничко веће утврђује време организовања допунске наставе.  
Допунска настава ће се одвијати у међусмени, од 13:10 до 13:55 часова или у другим терминима који 

су усклађени са обавезама ученика и професора. 
За реализацију допунске наставе одговорни су предметни наставници и разредне старешине. 

Предметни наставници обавезни су да, на основу утврђених недостатака у знању код ученика, сачине 
оперативни план рада за допунски рад. 

3. 2. Б. 4.  МАТУРСКИ ИСПИТ 
Ученицима завршног разреда на почетку школске године биће саопштене све информације о матури, 

као и задаци и испитна питања из свих предмета који се полажу у оквиру матурског испита. 
У оквиру припрема за полагање матурских испита сви ученици ће бити упознати са композицијом 

матурских радова, методологијом израде радова, њиховом компјутерском обрадом, прављењем 
компјутерских презентација за одбрану и свим појединостима везаним за што креативнији однос ученика 
према овој материји. 

Наставничко веће ће се трудити да теме за матурске радове имају истраживачки карактер, да се у што 
већој мери ослањају на завичајне, научне, културолошке и друге проблеме, проблеме савременог човека и 
да у њима буде што мање компилације и репродукције. Покушаће се и са тимским радом на појединим 
проблемима.   

Последњи писмени задаци из српског и страног језика, у мају, биће конципирани тако да 
представљају генералну пробу за полагање матурског испита. 

3. 2. Б. 5.  РАЗРЕДНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ 
Разредни испити биће организовани за ученике који из оправданих разлога на могу имати 2/3 

предвиђеног броја часова из сваког наставног предмета. За њих ће школа обезбедити консултативну 
наставу током године. 

Коначну одлуку о упућивању ученика на разредни испит донеће Наставничко веће у априлу или мају 
или по утврђивању изостанака ученика на крају школске године.  

Ученик који има до две недовољне закључне оцене полаже поправни испит у августовском испитном 
року.  

Сходно потреби, школа ће организовати и припреме за полагање поправних испита, према динамици 
који ће утврдити Наставничко веће. 

Наставничко веће ће у току првог тромесечја у складу са Правилником о испитима и  дефинисати 
методологија, испитна питања и задатке за све врсте испита. Испитна питања за све наставне предмете, за 
све разреде, за све смерове су анексни део овог програма – АНЕКС 2.   
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3. 3. ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

3. 3. А. ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА 
Факултативна настава је предвиђена за реализацију оних занимљивих садржаја и наставних предмета 

који се не обрађују у наставним програмима редовне наставе или су у њима недовољно заступљени. 
Програми ће се реализовати једном недељно, највише 2 часа, у току радне недеље или суботом у групама 
од 8 до 20 ученика. За ову школску годину у анкети су предвиђени следећи програми (АНЕКС 3), а 
реализоваће се они за које се изјасни довољан број ученика: 

• Шпански језик 1 и 2  је  намењен ученицима специјализованог филилошког одељења као и свим 
заинтерeсованим ученицима и реализоваће се као почетни и продужни курс. Предвиђени фонд 
часова је 64, а програм ће реализовати гостујући професор . 

• Немачки или француски језик 1 за ученицике специјализованог филилошког одељења и друге 
заинтерeсоване ученике и реализоваће се као почетни  курс. Предвиђени фонд часова је 64. 

• Курс Нацртна геометрија  обухвата основе ортогоналног и косог пројектовања на једну, две и 
три равни и намењен је ученицима III и IV разреда који намеравају да студирају технику или 
математику. Предвиђени фонд часова је 64. 

Ученици могу сходно својим интересовањима да у анкети да предложе и друге факултативне 
програме  

Часове факултативне наставе финансирају ученици, тј. њихови родитељи. Цена једног часа зависи од 
броја ученика у групи .  Уплата се врши у три месечне рате. 

3. 3. Б. ПРИПРЕМНА НАСТАВА  
Припремна настава је програм предвиђен за припрему ученика за пријемни испит на одговарајућем 

факултету. Припремна настава ће се реализовати у групама од 6-12 ученика, који ће за једну наставну 
област бити груписани по сродности факултета (напр. технички факултети или медицински, стоматолошки, 
фармацеутски и ветеринарски ...). Предвиђени фонд часова је од 40 до 64. 

3. 3. В. ЕКСКУРЗИЈЕ 
Екскурзије ученика представљају специфичан облик васпитно-образовног рада који омогућава 

ученицима савладавање и усвајање делова наставних садржаја непосредним упознавањем знаменитости, 
културе, историје и традиције, развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 
вредностима које су присутне у садржајима  екскурзије и имају забавно-рекреативни карактер. 

За ученике III разреда четвородневна екскурзија реализоваће се од 07.-10. октобра 2010. на  релацији 
Ваљево, Будимпешта, Беч, Будимпешта, Сент Андреја, Ваљево. 
Ученици IV разреда на екскурзији у Италији боравиће од 26.09.-02.10.2010. Планирана релација екскурзије 
је  Ваљево, Фиренца,  Рим, Болоња, Венеција, Ваљево.. 

Детаљан програм екскурзија са циљевима и задацима представља АНЕКС  4. 
План надокнаде наставних дана у којима се одвијала екскурзија, детаљно је разрађен у Календару 

рада школе и представља део овог Програма.  
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3. 3. Г. ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

3. 3. Г. 1. ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
У одељењској заједници ученици остварују своја права и дужности непосредним учешћем у радним 

активностима на савлађивању плана и програма васпитно-образовног рада и активностима у слободном 
времену, договарањем, расправљањем и одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједницу. 

Функције одељењске заједнице су: 
• доношење програма и правила рада одељењске заједнице; 
• изграђивање одговорног односа појединца и целе одељењске заједнице према постојећим и 

усвојеним обавезама и учешће у процени резултата рада, успеха и владања ученика; 
• организовање радних активности и акција којима одељењска заједница учествује у остваривању 

текућих задатака (програма друштвено-корисног рада, професионалне оријентације, 
здравственог васпитања, заштите и унапређења животне средине, васпитања за хумане односе 
међу људима и  половима); 

• критичко и самокритичко разматрање рада и понашања сваког појединца, решавање 
неспоразума и изграђивање сарадничких односа међу ученицима и са наставницима; 

• организовање разноврсног друштвено-забавног и рекреативног живота одељења; 
• избор делегата одељенске заједнице у Ђачки парламент Ваљевске гимназије; 
• активности на заштити права и поштовању обавеза свих чланова одељенске заједнице. 
Одељењска заједница је основни радни колектив у школи који чине сви ученици одељења. Због тога 

садржаји о којима се расправља на одељењској заједници треба да одговарају социјално-психолошким 
карактеристикама ученика и остваривању циља и задатка васпитања и образовања 

Подручја активности одељенске заједнице су следећа: 
• учење, рад и слободно време; 
• програм задовољавања друштвених и личних потреба и интересовања ученика; 
• спорт, рекреација и забава; 
• сарадња са другим заједницама и организацијама. 
•  

3. 3. Г. 2. ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
Ђачки парламент Ваљевске гимназије је нестраначка и невладина организација ученика Ваљевске 

гимназије чији су превасходни задаци развијање демократског односа, остваривање и заштита права 
ученика и развијање сарадње са сличним организацијама у нашој школи и иностранству. 

У складу са одредбама члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања (СГ ПС 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04) и члана 43. Статута Ваљевске гимназије, савет Ђачког парламента Ваљевске гимназије 
донео је следећи: 

ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
• Извештај о прошлогодишњем раду Ђачког парламента; 
• Презентација ученицима првог разреда Ваљевске гимназије досадашњег рада Ђачког 

парламента; 
• Промена статута Ученичког парламента у циљу боље организације и функционисања 
• Реализација активности поводом обележавања прославе 140 година Ваљевске гимназије 
• Учешће у националном пројекту младих «Средњошколци за средњоколце» 
• Едукација чланова ученичког парламента 
• Наставак успешне сарадње са Унијом средњошколаца Србије (УНСС) 
• Избори за новог председника Ђачког парламента и избори за нове министре (стари председник 

Ђачког парламента и министри остају на функцији до избора); 
• Успостављање сарадње са другим средњим школама у акцијама на нивоу  града; 
• Наставак сарадње са Друштвом истраживача "Владимир Мандић Манда" и одржавање 

предавања ученицима Ваљевске гимназије из астрономије, биологије и других наука; 
• Наставак уређивања школског простора 
• Организовање акција:  

• добровољног давања крви 
• области репродуктивног здравља 
• области болести зависности 
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• Спортски турнири малог фудбала, кошарке, одбојке и рукомета; 
• Одржавања књижевних вечери и филмских маратона у Клубу гимназијалац; 
• Учешћа на семинарима, радионицама и тренинзима на тему омладинског активизма и друге теме 

од важности за младе 

3. 3. Г. 3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
На почетку године ученици ће бити информисани о понуди ваннаставних активности , програмима 

рада секција и професорима који ће руководити радом секција. Информације ће бити истакнуте на 
огласним таблама одељења а добиће их и од предметних професора По обављеном информисању ученика , 
руководиоци секција заказаће термине за прве састанке секција на којима ће се заинтересовани ученици  
детаљније информисати о програму и начину рада секције. 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
План и програм секције већ је устаљен и заснива се на неговању и активирању младих талената, 

њиховом усмеравању и афирмацији у школским публикацијама (Гимназијалац, Алманах), као и средствима 
јавног информисања у граду. Секција ће држати два састанка месечно, најчешће као радне договоре о 
учешћу на књижевним конкурсима, припреми јавних састанака, праћењу нових појава у литератури, 
учешћу на литерарним сусретима школа. 

Тежиште активности биће на идентификацији литерараца и раду на појединцима (поетски израз, 
избор речи, форме, сажетост, самосталност, оригиналност). 

Као и ранијих година, ученици, чланови литерарне секције, учествоваће  својим текстовима и 
прилозима у раду свих секција и припремама приредби (текстуални део). Секција ће имати и јавне наступе 
у школи и ван ње (организације књижевних вечери). 

Секцијом ће руководити професор Славољуб Дукић и Круна Гајић. 

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА 
У школској 2010/11. години лингвистичка секција ће радити у више група, окупљајући ученике сва 

четири разреда. Заинтересовани и талентовани ученици лингвистичке секције моћи ће да продубљују и 
проширују своја знања из српског језика, да унапређују и проучавају стандардну језичку норму и негују 
вештину писмене и усмене културе изражавања.Секција има за циљ да подстакне ученике на индивидуални 
и колективни истраживачки рад и пројекте и развије способности ученика да теоријска знања о језичким 
појавама примењују у пракси.Чланови лингвистичке секције сарађиваће са осталим секцијама у школи при 
припреми и издању свих школских публикација, нарочито у лекторском и коректорском делу.  

ПОЕТСКИ КОНКУРС  "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" 
Школске 2010/2011. године биће расписан 19.поетски конкурс “Десанка Максимовић” и конкурс за 

есеј о поезији Десанке Максимовић. Финални део конкурса биће реализован 15. и 16. маја 2011. године у 
оквиру дводневног програма “Десанкиних дана” у Ваљевској гимназији, на Десанкином тргу и Бранковини. 
Победници конкурса биће проглашени на књижевној вечери у Ваљевској гимназији. 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
Током септембра,  након  пријема нових чланова новинарске секције, формираће  се тимова за 

праћење одрећених области, листова и часописа, биће изабрана редакција, одговорни и технички  уредници  
школског листа Гимназијалац.  Редакција ће  послати прошлогодишња издања Гимназијалца на републичку  
смотру средњошколских  листова и часописа, а чланови секције ће  посетити изложбу омладинских  
гласила која ће трајати током зимског семинара 2011. на Филолошком факултету y Београду. 

 У сарадњи са осталим секцијама у школи, новинарска секција ће настојати да школске публикације 
буду садржински занимљиве и квалитетно графички представљене. Током 2010/2011. изаћи ће два броја 
Гимназијалца, у новембру и јуну. Новембарски број укључиће прилоге садашњих и бивших гимназијалаца  
и биће посвећен обележавању јубилеја школе. 

Са ученицима заинтересованим за новинарско стваралаштво, идеје ће размењивати руководилац 
секције проф.Милена Милисављевић. Коректуру текстова вршиће лингвистичка секција и пофесорке 
Биљана Ерчић и Милена Петровић. 
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ДРАМСКИ СТУДИО И ДРАМСКА РАДИОНИЦА 
Осим учешћа у културним догађајима у школи и граду, чланови Драмског студија ће ове школске 

године радити на припреми позоришне представе којом ће покушати да се пласирају на Републичку смотру 
аматерских позоришта.  

Представом која ће бити премијерно изведена за дан школе, Драмски студио ће учествовати на 
Смотри позоришних остварења средњих школа у Ваљеву, Републичкој смотри средњих школа у 
Крагујевцу, фестивалу Миливојев шешир и штап у Пожаревцу као и на фестивалима и смотрама на које 
буду позвани. 

У школској 2010/11. години, а у оквиру прославе 140 годишњице школе, Драмски студио ће 
покушати да изађе пред публику са једним занимљивим пројектом. Наиме, предлог је да Мирослав 
Трифуновић Ћиша драматизује стихове Матије Бећковица и режира представу под називом "Кад дођеш у 
било који град", у којој би, по накнадном договору, играли, или глумци професионалци, а бивши чланови 
Драмског студија, или садашњи ђаци, а све у зависности од финансијских средстава којима будемо 
располагали. 

Почеће са радом и драмска радионица јер је искуство показало да и ученици желе и могу 
самостално да припреме позоришну представу  којом ће учествовати на смотри ђачких позоришних 
остварења, првенствено на Фестивалу средњих  школа у Крагујевцу. Чланови драмске радионице ће бити 
ученици који прођу аудицију, а не буду учесници представе Драмског студија. 

Покушаће се и реализација  конкурса за најбољи драмски текст ученика школе, по коме би била 
припремљена  позоришна представа.  

За чланове Драмског студија и остале ученике школа ће и даље организовати одласке на премијерна 
извођења представа у београдским позориштима. 

Руководиоци Драмског студија и драмске радионице су професори  Вера Ваш и Анђелка Видаковић 
–Цвркотић. 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
У наредној школској години рад секције биће у знаку поштовања дара говора и речи као мерила 

људског трагања. На састанцима рецитатора, поред избора стихова, прозних и поетских текстова – негује 
се правилност и природност изражавања, акценат и дикција. Талентовани ученици своје говорне и 
изражајне способности усавршавају слушањем добрих говорника, глумаца и рецитатора и присуствовањем 
на свим културним манифестацијама где се може чути експресивно казивање.  

Чланови ове секције ће и ове године учествовати у припреми и реализацовању културних догађања 
у школи:  

• Десанкини октобарски и мајски сусрети 
• Дан школе – обележавање 140. годишњице Ваљевске гимназије 
• Светосавска академија 
• Завршна матурска и школска свечаност 
• књижевне вечери 
• промоција књига 
• приредбе 
• сусрети генерација Ваљевске гимназије 
• обележавање значајних датума и  
• других јавних манифестација 
Рецитатори ће се, као и до сада, припремати и учествовати на такмичењима рецитатора. Наставиће 

се сарадња са матичном библиотеком "Љубомир Ненадовић", Центром за културу Ваљево и свима онима 
који брину о лепоти говора. 

Са обдареним ученицима ће радити професори Вера Ваш, Светлана Дракул и Милена 
Милисављевић. 

СЕКЦИЈА ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
За школску 2010./2011. годину секција за немачки језик планира наставак активности које су и 

претходних година обележиле рад ове секције. У току школске 2010./2011. секција за немачки језик 
планира следеће активности: 

• Припрема програма за приредбу на страним језицима 
• Семинари за ученике- стипендисте, припрема за полагање испита на Гете-Институту 
• Превођење текстова за преводилачке свеске 
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• Припрема текстова и радова за часопис «Полиглота» 
• Посета Гете институту 
• Извођење разних тематских пројеката 
• Активности у оквиру Pasch - пројекта 
Са ученицима који буду изразили жељу за рад у овој секцији биће одржан састанак ради договора око 

начина и термина рада секције.  

СЕКЦИЈА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Рад секције ће обухватати припрему приредбе на страним језицима и прилога за преводилачке свеске. 

Ове године изаћи ће и други број часописа на страним језицима „Полиглота“. Професори ће такође 
помагати ученицима у изради радова за Регионалну смотру талената у Лозници. Секција ће се бавити и 
превођењем разних текстова и аудио визуелног материјала. Планирана је и сарадња са секцијом за Wеb 
дизајн, у оквиру израде wеb сајта Ваљевске гимнaзије. Такође су планирана предавања два професора 
Филолошког факултета у Београду за ученике специјализованих филолошких одељења.  

СЕКЦИЈА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
И ове школске година секција за француски језик наставља са радом.У току школске 2010/2011. 

секција за француски језик планира следеће активности: 
• Превођење текстова за преводилачке свеске(октобар, новембар) 
• Припрема програма за приредбу на страним језицима (фебруар, март) 
• Обрада тема из француске цивилизације (континуирано) 
• Посета Француском Кулурном Центру у Београду (април, мај) 
• Обележавање дана франкофоније(март) 
• Читање и анализа одабраних одломака из француске књижевности (континуирано) 
• Припрема текстова и радова за часопис Полиглота 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 
Програм рада за школску 2010/2011. годину базира на раду са младим талентима- 

инструменталистима и вокалним солистима и афирмацију њиховог рада кроз програме културне 
делатности школе. Део програма секције  односи се на посету музичким концертима током године. 
Чланови музичких секција ће узети учешће у свим школским приредбама, а крајем школске године биће 
одржана традиционална "Распевана гимназија". Секцију ће водити Неда Симић професор. 

ФИЛОЗОФСКА СЕКЦИЈА 
У школској 2010/2011. години ученици Ваљевске гимназије ће у оквиру филозофске секције 

обрађивати теме из теоријске, нормативне и примењене етике.Планирано је 14 наставних тема, нпр. 
утилитаризам и деонтолошка етика, античко одређење етике, савремене етичке теорије, моралне дилеме 
око еутаназије, абортуса самоубиства, биоинжењеринга и генетских истраживања. Ове теме  ученици ће 
анализирати на основу стручне литературе, као и познавања филозофије. Овај програм ће бити реализован 
паралелно са наставом филозофије и пратиће наставне јединице обрађене у оквиру редовне наставе. 

Руководилац секције Ромина Николић, професор филозофије. 

СОЦИОЛОШКА СЕКЦИЈА 
Социолошка секција ће окупити ученике четвртог разреда друштвено-језичког смера који показују 

интересовање за студиозније упознавање друштвених наука. 
Планом је предвиђено да се рад одвија у три нивоа: 
• присуство предавањима, трибинама, разговорима, семинарима, округлим столовима... у школи и 

ван ње; 
• припрема предавања уз помоћ професора и самостално и реализовање пред ужим и ширим 

аудиторијумом; 
• научно-истраживачки рад на једном од могућих истраживачких пројеката који, би се остварио 

комбиновањем расположивих методских поступака. 
На овај начин ученици би се осамостаљивали у практично  препознавање интеракцијског теоријског 

става посредством истраживања коришћењу уже и шире стручне литературе, интернета и других 
електронских медија и презентацији садржаја до којих су дошли.  Организоваћемо и „Дијалог са 
професором који је оставио неизбрисив траг“. 
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Генерација матураната 2009/2010 започела је реализацију пројекта „Ваљевска села“. Ова генерација 
учествује у финализацији истраживања, тако да планирамо објављивање књиге, као гимназијски издавачки 
подухват, планирано за Дан школе у новембру 2010. Ученици су  тимски распоређени, добили 
методолошки оквир истраживања, конкретна упутства и препоруке, тако да су добро припремњени за једно 
ново, креативно истраживачко искуство, што ће проширити њихове, како сазнајне видике, тако и потпунији 
доживљај села и здравог животног амбијента. У оквиру овог пројекта биће отворена изложба фотографија 
ваљевских села. 

Секцију ће водити професор мр Јованка Божић. 

ДЕБАТНИ КЛУБ 
Дебатни клуб је филозофско-психолошка радионица за креативну комуникацију и дебату. 
Дебата се води према принципима ''Карл Попер'' дебате, као и ''План дебате'', а главни циљеви су 

развој критичког мишљења, развој става према одређеном делу стварности, учење аргументоване одбране 
мишљења, развој комуникацијских вештина, учење кроз самостално истраживање, јавни наступ и др. 
Дебатни клуб је ваннаставна активност где млади људи расправљају аргументовано, убедљиво и 
толерантно о свим темама које су њима интересантне, као и о темама око којих у том тренутку не постоји 
друштвена сагласност. Сваке године број младих људи заинтересованих за овај облик ваннаставног рада се 
повећава.  

У школској 2010-11. чланови Дебатног клуба, поред рада са дебатним тренерима Мирославом 
Пантовић, професором филозофије и Горданом Аврамовић, психологом, дебатери ће се обучавати и  кроз 
вршњачку едукацију. Метод рада је усаглашен са свим принципима активног учења, што подразумева 
радионичарски метод рада, истраживање, тимски рад, лични ангажман сваког појединца и др.  

Планирано је и одржавање јавне дебате једном месечно, пријатељски сусрети Дебатних клубова 
Суботичке и Ваљевске гимназије за Дан школе, учешће дебатера на ''Пролећном фестивалу'' у Марибору, 
организовање школског турнира, као и учешће наших дебатера на турнирима и кампу које организује 
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату. У плану је и дебата ученика и професора, као и 
ангажовање заинтересованих искусних дебатера у методичком унапређењу наставе друштвених предмета.  

Клуб ће као и до сада координирати  свој рад са осталим клубовима у земљи, и учествовати и на 
међународним дебатним турнирима. 

Дебатни тренери и судије су Мирослава Пантовић, професор филозофије и Гордана Аврамовић, 
психолог. 

 

СЕКЦИЈА ЗА ИСТОРИЈУ 
У току школске 2010/ 2011. актив професора историје радиће са заинтересованим ученицима. 
У оквиру секције, ученици ће се припремати за такмичења, чије ће теме прописати Министарство 

просвете, као и за смотру научно-истраживачких радова „Наука младима“. За ово такмичење ученици ће се 
бавити истраживачким радом, уз подршку и помоћ професора. Планирана је сарадња и са ИС Петница, као 
и рад секције у Међуопштинском историјском архиву, посете Музеју и  пригодним манифестацијама које 
ова установа буде организовала (разне изложбе, промоције, и сл). 

Секцијом ће руководити професори Белић Милорад и Урошевић Снежана. 

СЕКЦИЈА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
У току школске 2010/2011 године актив професора географије радиће са заинтересованим ученицима. 

У оквиру секције планиране су следеће активности: 
• припрема ученика  за такмичења ако га Министарство просвете буде организовало 
• сарадња са Метеоролошком станицом и Истраживачком станицом у Петници 
• припремање и штампање школског листа „Занимљива географија“ 
• презентације чланова секције под називом „Наше виђење градива географије“ током редовне 

наставе 
Уколико ученици покажу интересовање, организоваће се и припремна настава за студије. Са 

ученицима који буду писали матурски рад из географије организоваће се консултације. 
Такође ђе се у току школске године организовати еколошки излети у околини Ваљева са 

заинтересованим ученицима. 
Секцијом ће руководити професори Лазар Ненадовић и Божидарка Павловић. 
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ШКОЛСКО ДРУШТВО МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА "МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ-АЛАС" 
У овој години ШДММ "Михаило Петровић-Алас" ће наставити своју дугогодишњу активност. С 

обзиром на присуство специјализованих математичких оделења од I до IV разреда очекује се да ће 
делатност Друштва у овој години доживети експанзију. 

Најзначајније акције Друштва у школској 2010/11. години су: 
• рад група за додатну наставу 
• учешће у математичким такмичењима 
• издавање школског математичког листа "Млади математичар" 
• издавање материјала за младе математичаре 
• организација математичких трибина 
• сарадња са ИСП 
• набавка и дистрибуција математичке литературе 
• остале активности. 
За рад ШДММ у овој школској години задужен је професор Предраг Јевтић.  

КОМПЈУТЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
Секције ће и ове године радити у више група, које ће се формирати зависно од интересовања ученика.  
Планом рада предвиђене су следеће секције: рад са текстом у Photoshop-у, увод у Delphi.   
Секција за рад са текстом у Photoshop-у ће бити формирана од ученика II разреда који су већ прошли 

рад у овом програму кроз редовну наставу у II разреду. Укупно би требало да се одржи 36 часова. Циљ је, 
да после савладаног градива, ученици и сами могу постављати ефекте на текст који се налази на сликама.  

Секција за увод у Delphi. биће формирана од заинтересованих ученика I, II и III разреда. Планом 
секције је предвиђено да се одржи 30 часова на којима би ученици стекли потребно знање за израду 
основних форми и једноставних догађаја у овом програму. 

Секције ће водити Маријана Будимировић и  Ненад Будимировић, проф. информатике. 

СЕКЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
У оквиру Програма рада актива за физичко васпитање спроводиће се и слободне активности ученика  

кроз рад секција, а на основу програма за сваку секцију за коју постоје услови и интерес ученика. 
У оквиру рада актива радиће: 
• секција за кошарку (дечаци и девојчице), 
• секција за одбојку (дечаци и девојчице), 
• секција за фудбал (дечаци) 
• секција за стони тенис (дечаци и девојчице) 
Од осталих слободних активности планирано је пливање, скијање, крос, исхранa, корективнa 

гимнастикa и савременe рекреативнe активности . 
Радиће се на припреми екипа и учешћу на такмичењима у оквиру програма игара ОСИШОС, 

програма Комисије за спорт Општине Ваљево и кросу РТС-а. 
Од октобра ће бити организовани турнири на нивоу школе, у кошарци, одбојци, фудбалу и стоном 

тенису, где ће свако одељење моћи да узме учешће, а сада већ традиционално, финале у кошарци ће бити 
одржано на дан Светог Саве, 27.01.2011..године.  

Такође је планирана реализација „Спортског дана“ у СРЦ Петница, у септембру и јуну месецу, где су 
планирана такмичења у пливању, баскету и одбојци. Реализација ће непосредно зависити од временских 
услова.  

Од осталих наставних и ваннаставних облика рада планирани су излети и пешачења током целе 
школске године, у зависности од временских услова, у сарадњи са разредним старешинама, оријентациони 
крос, посета спортским манифестацијама, мултимедијална приказивања спортских догађаја. У оквиру ових 
активности је планиран и обилазак културно-историјских знаменитости места у коме ће се боравити. 
Термини за реализацију овог дела програма су зимски, односно летњи распуст.  Наставиће се са разним 
варијантама ових облика рада, тј. комбиновањем спортско-рекреативног и забавног карактера са неком 
образовном активношћу. Од осталих активности актива, као и претходних година, актив за физичко 
васпитање ће учествовати у организацији обележавања 140. година Ваљевске гимназије. 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 
Ликовна секција ће и у наредној години наставити рад са талентованим и заинтересованим 

ученицима. 
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Чланови секције ће бити обучавани практично у областима цртања (мали цртежи, ликовне белешке, 
"мртве природе", портрети), сликања ("мртва природа", пејсаж, портрет),  вајања, примењене уметности, 
архитектуре, као и у теоријским областима. Предвиђају се посете музејима и атељеима у нашем граду, као 
и у Београду или неким другим местима. 

Ученици ће имати  годишњу изложбу на крају другог полугодишта. Такође ће имати акција у 
природи, као и учешћа у формирању листа "Гимназијалац", и другим манифестацијама у којима су њихова 
решења неопходна. 

Секција ће реализовати 105 часова у овој школској години. Секцијом ће руководити професор мр 
Миломир Романовић. 

ФОТО СЕКЦИЈА 
Предвиђено је да се фото секција одвија  у неколико видова рада, у трајању од једне школске 

године, у форми блок наставе, (35 часова  на годишњем нивоу). Програм захтева флексибилност у броју 
часова – уколико учесници у пројекту покажу веће интересовање број часова би могао бити увећан. 
Видови рада: 

1. ex-katedra предавања у трајању 45-90 минута по теми; 
2. радионице у трајању 45-90 минута по теми; 
3. организовање изложби; 
4. излети и екскурзије. 

У оквиру тематских области предвиђено је да се изучавају технике рада са фото апаратима нове 
генерације, дигитална обрада фотографије, организација и визуелна презентација радова, историја 
фотографије. 

Предвиђено је да ученици током школске године могу својим радовима узети учешћа на 
националним и интернационалним такмичењима као и сусретима фотографа. 

Због особености истраживачке области предвиђена је блиска и интезивна сарадња са 
професионалним фотографима. 

Валоризација рада одвијала би се кроз излагачку делатност учесника, теоретске радове који би 
могли бити и основа за израду матурских радова, анкете, архиве институција сарадница, фото архиву 
школе и прилоге у школским публикацијама. Овакав вид валоризације омогућав да се прати како рад 
појединаца тако и напредак читаве групе. Предвиђено је да рад истакнутих појединаца на крају школске 
године буде награђен сходно школском правилнику о награђивању. 

ХОР 
 Хор ће ове школске године функционисати у склопу градског хора Абрашевић. Чине га ученици од 

првог до четвртог разреда Ваљевске гимназије. Хор је састављен од 45 чланова, а ове школске године 
очекује се прилив нових чланова тако да би број чланова дошао до 60. Хор ће наступи на школским и 
градским манифестацијама и као и на републичким такмичењима у Новом Саду и Новом Пазару. 

Диригент хора је Неда Симић, професор. 
 

Програм рада клуба верске наставе (секције верске наставе): 
 

Клуб Верске наставе је намењен оним ученицима који похађају овај предмет, а који показују веће 
интересовање за теме које се обрађују на часовима. 

Активности клуба верске наставе би биле: 
• Организовање разних изложби (фотографија, слика  и других уметничких радова) из области  

православне вере. 
• Хуманитарне акције које би ученици спроводили за велике хришћанске празнике. 
• Организовање разних филмских пројекција. 
• Поклоничка путовања по манастирима наше Цркве. 
• Организовање трибина на актуелне теме које се тичу Цркве и друштва у коме живимо 
• Сарадња са радиом „Источник“ епархије ваљевске, на коме ученици могу узети учешћа кроз 

разне емисије 
• Еколошке акције 
• Организовање дебата о актуелним друштвеним проблемима који се дотичу наше хришћанске 

вере   
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Клуб Верске наставе би се окупљао једном или два пута месечно у зависности од интересовања 
ученика и осталих њихових школских обавеза . 

3. 3. Д. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
Осведочена институција културе у граду, Ваљевска гимназија, из године у годину, брижљиво 

обогаћује садржаје постојећих облика културне делатности, са отвореношћу ка оним изражајностима 
духовности у процесу стварања што се у прецизном планирању још не виде, али слуте, препознају у 
настојању да се превлада очекивано. Тако се у новом сусрећу узорна димензија традиционалног са 
авангардним, оригиналним. 

При изради плана и програма културних активности школе за 2010/11. годину руководили смо се 
ставом да школа мора бити место за стварање и развијање аутентичних културних потреба, формирање 
навика садржајног коришћења слободног времена и неговање културе међуљудских односа. За 
остваривање овако постављених циљева школа ће поштовати следеће критеријуме: 

• васпитни утицај ради изграђивања позитивних вредносних оријентација 
• висока естетска вредност и  уметнички квалитет свих програма 
• разноврсност садржаја 
• висок ниво стручности и експертности када су садржаји у питању 
• анулирање идеолошких једностраности културних садржаја 
• континуитет активности и њихова равномерна временска заступљеност 
• усклађеност свих програма са распоредом наставних обавеза 
• усклађеност садржаја са интересовањима ученика и професора 
• висок ниво програмске корелације са институцијама културе у граду 
• отвореност према граду и културним потребама грађана. 

Посебан програм културних манифестација биће посвећен обележавању 140 година постојања школе. 
Како су активности и манифестације посвећене 140-то годишњици школе већ почеле, од септембра се 
наставља програм који ће у највећем делу бити реализован у току I полугодишта, али биће активности и 
током целе године.  

ЂАЧКИ КЛУБ ″ГИМНАЗИЈАЛАЦ″ 
Посебан допринос културној и јавној делатности школе у овој школској години представља 

коришћење Ђачког клуба "Гимназијалац" који пружа све услове за организовање концерата, изложби, 
трибина, филмских пројекција и других културно-уметничких манифестација младих. "Гимназијалац" је 
истовремено и могућност за растерећење Свечане сале и комплементарно постављање културног живота у 
школи.  

У оквиру рада Клуба предвиђа се читав низ манифестација и укључивање и других школа у програме 
Клуба. Филмске пројекције, Изложбе фотографија, Фестивал монодраме и "Школа у гостима" су само од 
неки од програма који ће се реализовати у Клубу, а о реализацији Програма ће се бринути Управни одбор 
Клуба који ће чинити ђаци, професори и родитељи. 

ТРИБИНЕ 
Античка филозофска мисао је највећу вредност постизала када је била изражена дијалогом, 

разговором, отвореним сучељавањем мишљења. Таквом комуникативном формом, Ваљевска гимназија већ 
годинама просвећеност чини стваралачким чином спознаје и самоспознаје. 

У овој школској години ученицима школе и знатижељном градском аудиторијуму биће омогућено да 
разговарају са угледницима из области филозофије, социологије, историје, географије, психологије, 
књижевности, биологије, математике, физике, медицине, екологије, хемије, информатике, уметности, 
економије и права... Сваки актив је својим програмом рада предвидео реализацију две или више научних, 
односно уметничких трибина.  

У оквиру прославе Дана школе, одржаће се трибина посвећена владики Николају. Један број трибина 
ће бити посвећен и Младим истраживачима и њиховим научно-истраживачким резултатима. 

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ 
Програм предвиђа неколике, већ традиционалне књижевне вечери: 
• књижевно вече ученика 
• Десанкино михољско лето 
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• гостовања савремених српских писаца 
• добитници годишњих књижевних награда – серијал “Књижевни лауреати” 
• књижевне вечери стваралаца - бивших ученика школе 
• књижевно вече победника поетских конкурса "Десанка Максимовић" 
Највећи број књижевних вечери биће реализован у сарадњи са установама културе у граду - пре свега 

са Матичном библиотеком “Љубомир Ненадовић”. 

ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА 
Сарадња са установама културе у граду, а пре свега са Матичном библиотеком и Народним музејом, 

резултира увек вредним догађањима испод достојанствено усправљених каријатида Свечане сале.  
У сарадњи са издавачким предузећем "Колубара", планира се издавање друге књиге из едиције 

"Ваљевски гимназијалци". Књига ће садржати податке о гимназијалцима који су похађали школу у периоду 
од 1870. до 1894. године када се појавио први годишњи извештај. 

Међутим, у школи ће се промовисати и друга издања везана за Ваљево, ваљевске ауторе и ауторе - 
бивше ученике школе. 

КОНЦЕРТИ 
Концерти озбиљне музике су традиција и изузетно квалитетан део културне активности школе. У 

овој школској години очекујемо да наставимо програме у оквиру “Клуба љубитеља музике”.  
У сарадњи са Факултетом музичких уметности планира се серија концерата студената појединих 

одсека академије. У плану је, такође, и наставак серије концерата „Национална концертна сезона“. 
Планира се један ђачки концерт озбиљне музике у сарадњи са средњом музичком школом, као и 

концерт популарне музике са темама из енглеског, француског, немачког и руског говорног подручја. 
Такође, у плану је и наступ школског хора у оквиру припрема за предстојећа такмичења хорова. 

У оквиру обележавања 140 година школе планира се неколико концерата накадашњих гимназијалаца 
– Милана Ђурђевића, Жељка Јоксимовића итд. 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 
Период 07-11. септембар је одређен за реализацију треће ликовне колоније коју организује Ваљевска 

гимназија. Колонија се реализује на планини Медведник и манастиру Пустиња, а учесници су академски 
сликари из Ваљева, Сремских Карловаца, Врдника, Београда и Тулона (Француска). Поред великог значаја 
који ће колонија имати у смислу окупљања бивших гимназијалаца који се баве ликовном уметношћу, 
школи ће остати дела урађена у колонији. Кроз неколико година и неколико организованих колонија, 
добићемо веома вредне слике које ће красити школске зидове. У оквиру прославе Дана школе биће 
организована изложба слика насталих у колонији. 

ИЗЛОЖБЕ 
У школској 2010/11. години у школи ће се реализовати и неколико изложби. Програм изложби и 

селекцију аутора и експоната вршиће професори ликовне уметности и људи професионално упућени у 
ликовно стваралаштво. Програм ће обухватити следеће изложбе: 

• изложба ликовних радова ученика (колективне и самосталне) 
• изложбе фотографија (колективне и самосталне) 
• групне и самосталне изложбе студената академија и школа за ликовну уметност бивших ђака 
• ретроспективне изложбе сликара - бивших ученика школе 
• изложба радова у оквиру Социолошке секције 
Изложени програм ће бити реализован у сарадњи са Фото-кино клубом Ваљево, Народним музејом и 

Омладинским центром. 
У Ђачком клубу "Гимназијалац" ће се реализовати и више фото-изложби. С обзиром на квалитетну 

Фото секцију сигурно је да ће и изложбе бити квалитетне. 
Поводом Дана школе организоваће се изложбе некадашњих гимназијалаца Војислава Радовановића, 

Предрага Благојевића и других. 
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ФИЛМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 
Медијатека ће организовати приказивање филмова кинотеке (видео-бимом или на платну у Свечаној 

сали или Клубу "Гимназијалац"), али и савремених филмских достигнућа. У току школске године ученици 
ће посетити и неколико занимљивих биоскопских представа са савременим темама и продукцијама.  

У оквиру обележавања Дана школе биће премијерно приказан филм о 140 година школе, рад 
филмске радионице. Такође, организоваће се мини-фестивал најуспешнијих до сада приказаних филмова на 
ФЕСТ-у.  

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
И у овој школској години у школи се предвиђа богата издавачка делатност која ће обухватити 

следећа традиционална школска издања: "Гимназијалац" (2 броја), математички лист "Млади математичар" 
(1 број), Физика и техника (1 број), Преводилачке свеске (1 број), Занимљива географија (1 број), Алманах 
литерарне секције (1 број), Лингвистички часопис (1 број), „Полиглота“ (1 број), победничку збирку на 
песничком конкурсу "Десанка Максимовић", Извештај Ваљевске гимназије,  Информатор Ваљевске 
гимназије, разне билтене и друга заједничка издања. 

Накадашњи гимназијалци, садашњи новинари и публицист припремиће свечани број „Гимназијалца“ 
поводом 140 година школе. 

Чланови социолошке секције ће припремити књигу о селима ваљевског краја, која је резултат 
иатраживања две генерације матураната. 

Најзначајнији издавачки подухват ће бити објављивање књиге „Ваљевска гимназија 1941-45“ 
професора историје Милорада Белића. 

Уредници наведених издања су професори школе, а редакције чине ученици и остали наставници (за 
сваку област). Планира се да се један број издања одштампа у скромнијој техници, а свечана издања ће 
бити реализована у високој штампи. 

ПРЕДАВАЊА 
Предавања еминентних професора универзитета у Београду, Новом Саду и Крагујевцу, помоћиће 

ученицима у продубљивању образовних садржаја. Планирана су научна предавања из медицине, 
географије, историје, физике, хемије, филозофије, математике и религије. У току лета већ започета 
предавања некадашњих гимназијалаца наставиће се и током године. 

Велики број предавања биће реализован у сарадњи са ИС Петница. 

ПРИРЕДБЕ 
За Дан школе планира се позоришна представа „Кад једним дођеш у било који град“ по мотивима 

поема Матије Бећковића и синопсису Мирослава Трифуновића-Ћише. Такође, за Дан школе ће бити 
реализован и перформанс о 140 година школе по идеји редитеља Петра Станојловића, у реализацији 
чланова Драмског студија. Професори српског језика и књижевности ће са члановима Драмског студија 
припремити и представу "Надежда", по сценарију професорке Анђелке Видаковић-Цвркотић, посвећену 
познатој сликарки Надежди Петровић. Традиционална академија за Светог Саву ће и ове године бити 
реализована у сарадњи са "Абрашевићем" и Српском Православном Црквом у Ваљеву.  

У априлу ће се у Дому културе одржати традиционална музичка приредба “Распевана гимназија”. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
У оквиру културне и јавне делатности школе предвиђају се и друге активности које се не могу тако 

детаљно програмирати, као претходне. 
Важан део наше културне и јавне делатности је и школски Летопис који бележи најважнија збивања у 

школској наставној и ваннаставној пракси. Наше амбиције су да ове године Летопис буде што боље 
снабдевен информацијама из школе, али и информацијама из часописа, дневних и недељних листова и 
других средстава јавног информисања које се тичу школе. Ове године почеће се и са вођењем летописа на 
рачунару. 

Програмирану културну и јавну делатност школа неће моћи да реализује без сарадње са Српском 
Православном Црквом и установама културе у Ваљеву. Отуда се у наредној школској години очекује да 
добра сарадња са Народним музејом Ваљево, Домом културе Ваљево, Омладинским центром, Градском 
библиотеком, Историјским архивом, КУД "Абрашевић", НУ "Напред", Радио и ТВ станицама у Ваљеву и 
другим институцијама културе, буде још садржајнија и богатија. 

Оријентациони распоред културних активности дајемо у наредној табели: 
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МЕСЕЦ 1. НЕДЕЉА 2. НЕДЕЉА 3. НЕДЕЉА 4. НЕДЕЉА 

   Концерт 
ОКТОБАР 

 Књижевно  
вече Предавање Трибина младих 

истраживача 

  Концерт  

Књижевно  
вече 

Трибина (млади 
истраживачи) 

Свечани број 
"Гимназијалца"  

Трибина 
(историјска) 

Изложба радова 
насталих у 

ликовној колонији 

Преводилачке 
свеске Књижевно вече 

НОВЕМБАР 

Трибина 
(архитектура) 

Ђачка изложба 
фотографија 

Позоришна 
представа 

"Физика  
и техника" 

Књижевно вече Трибина (драмски 
ствараоци) 

Трибина младих 
истраживача 

Музичко  
вече ДЕЦЕМБАР 

Предавање   Позоришно 
вече 

  Трибина Предавање 
ЈАНУАР 

  Књижевно вече Обележавање дана 
Светог Саве 

Ваљевска 
гитаријада Концерт Фестивал 

монодраме Предавање 
ФЕБРУАР 

Књижевно вече Музичко  
вече Трибина Дани младих 

истраживача 

 Трибина Изложба Предавање 

МАРТ 
Књижевно вече 

Позоришни 
фестивал средњих 

школа 

″Млади 
математичар" 

Трибина младих 
истраживача 

Књижевно вече Трибина Концерт Предавање 
АПРИЛ Музичко  

вече 
Приредба на 

страним језицима 
Позоришни 
фестивал  

Трибина младих 
истраживача 

Књижевно вече Трибина 
Поетски конкурс 

"Десанка 
Максимовић" 

Предавање 
МАЈ 

 "Занимљива 
географија" 

Алманах литерарне 
секције 

Трибина младих 
истраживача 

 Завршна матурска 
свечаност  

Други број 
"Гимназијалца" 

Завршна школска 
свечаност ЈУН 

   Извештај о раду 
школе 

 

3. 3. Ђ. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА 
Основни циљ заштите здравља и здравственог васпитања је изграђивање здраве личности (психо-

физичке, физичке и социјалне), оспособљене за бригу о сопственом здрављу у својој породици, ближој 
околини и заједници. 

Непосредни задаци школе на остваривању постављених циљева су: 
• стварање оптималних услова у школи за остваривање програма заштите здравља и здравствено-

васпитног рада са ученицима. 
• повећање фонда здравствених знања и формирање позитивних ставова и понашања ученика у 

вези са здрављем и здравим начинима живота 
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• унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминација утицаја који штетно делују на 
здравље  

• укључивање породице, уже и шире здравствене заједнице у програм здравственог васпитања, 
сарадња на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика. 

Програм здравствене заштите  остварује се кроз: 

А) МЕРЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 
Ова материја је регулисана Законом о здравственој заштити ученика и обухвата: систематску 

контролу здравља ученика кроз систематски преглед, а по плану Дома здравља (Школски диспанзер) са 
циљем раног откривања неких деформитета, у случајевима појаве заразних болести, професионалне 
оријентације, имунизације (вакцинације и ревакцинације) , здравствени надзор над школском средином - 
контрола санитетско хигијенских прилика у школи и сл. 

Б) ОБЛИЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 
У појединим предметима као што су биологија, физичко васпитање, чији наставни садржаји говоре о 

функцијама организма, поремећајима и заштити организма, програм здравственог образовања се остварује 
кроз биолошко-медицинска предавања, о болестима зависности, заразним болестима, поремећајима 
исхране и сл. а са циљем да се побољша здравствена култура ученика. 

Кроз наставу физичког васпитања се изграђује физичка култура у смислу оспособљавања за 
одржавању физичке кондиције, на продубљивању знања о нези тела, хигијене, рада и одмора, облачење, 
исхрана, становање, држање тела и сл. 

Здравствена заштита обухвата мере естетског уређења простора око школе, унутар школског 
простора - учионица, ходника, заједничких просторија и сл. 

Осим кроз програме редовне наставе, програм здравствене заштите и унапређења здравља ученика 
реализоваће се у школској 2010/2011. години и кроз следеће активности: 

Програм заштите репродуктивног здравља адолесцената чији су циљеви  
• едукација и развијање свести адолесцената о репродуктивном здрављу, његовом значају и 

заштити, као и преузимању одговорности за избор и доношењу одлука о начину понашања: 
• развијање осећаја за потребе супротног пола и изграђивање коректних односа међу половима; 
• популаризација посета гинеколошком саветовалишту и гинекологу  у циљу редовне контроле 

здравља; 
• информисање о доступним начинима контрацепције и повезивање теоретских знања са 

свакодневним начином живота, кроз предавања лекара и вршњачку едукацију.  
 У складу са могућностима предавача – лекар гинеколог одржаће предавања за ученике са темама 

репродуктивног здравља, полно преносивих болести и контрацепција. Организоваћемо и  предавања за 
ученике и родитеље о  болестима зависности.   Предвидвиђене су активности којима би се наставило са 
информисањем младих и одраслих о злоупотреби ПАС-а, јачањем личних механизама заштите, избору, 
неговање и одржавање здравих стилова живота, реализација креативних потенцијала ученика у областима 
спорта културе и науке и   укључивањем што већег броја ученика у превентивне активности. Планиране су 
и  спортске, културне и научне активности. Сматрамо да је најфункционалнији вид превенције активирање 
потенцијала ученика, стварање и учвршћивање здравих навика као животног стила појединца и квалитетно 
осмишљавање слободног времена. 

Планира се и сарадња наставника и ученика са Црвеним крстом  и Друштвом за борбу против рака и 
укључивање у активности и програме које они буду реализовали. 

У сарадњи са Заводом  за заштиту здравља ученици ће учествовати и у обележавању значајних 
датума по календару Светске здравствене организације кроз учешће у манифестацијама и јавним 
кампањама. 

В) ЗАШТИТA УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
 

У складу са међународним документима (Конвенцијa о правима детета) и документима које је 
усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу, Општи протокол за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања и  Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања ) као и новим  Законом о основама система образовања и васпитања,   Министарство 
просвете Републике Србије је прецизирало улоге свих који су укључени у живот и рад  школе у заштити 
ученика од насиља.  На основу  Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, који је 
израдио Програм заштите ученика од насиља  и акциони план за текућу школску годину, као саставни део 
Годишњег програма рада школе . Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање 
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квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика. 

При  изради акционог плана пошли смо од анализе постојећег стања добијеног на основу резултата 
самовредновања, увида чланова тима , анкете којом је утврђено стање безбедности ученика у школи у циљу 
планирања адекватних мера заштите и праћења ефеката предузетог. Утврдили смо   потребу обуке за 
наставнике у примени Посебног протокола, као и обуке за ученике у вршњачкој медијацији.  Општи циљ 
акционог плана за школску 20010/11 год. је  стварање безбедне средине у школи за  ученике и запослене у 
школи. 
Специфични циљеви су :  

- Постојање прецизних процедура поступања у случајевима насиља, евиденција и њихова примена у 
школи  

- Превенција насиља кроз програме сензибилизације ученика, наставника и родитеља за  проблеме 
насиља ; 

- Измене и допуна правилника који се односе на  безбедност и заштиту од насиља; 
- Унапређење безбедности у непосредном окружењу школе и прилазу школи    

Акциони план представља АНЕКС Годишњег програма рада школе 
 
 
 

3. 3. Е. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 
Програм професионалне оријентације ученика прецизно је дефинисан документима о средњој школи 

(Просветни гласник број 3/91), али и допуњен и осавремењен програмом  који се реализује према моделу 
аустријских школа. У школској 2010/11 години конкретне акције у овој области биће усмерене ка свим 
ученицима гимназије, али и према ученицима завршних разреда основне школе.  

Са ученицима основне школе и њиховим родитељима биће у априлу и мају месецу организовано 
више састанака на којима ће се разговарати и презентовати битне карактеристикама гимназијског начина 
образовања и могући правци даљег школовања. У оквиру овог дела програма предвиђена је посета 
представника Ваљевске гимназије свим основним школама и колективна посета ученика свих ваљевских 
основних школа  гимназији и  упознавање са простором, могућностима и делатношћу школе (три посете) и 
три родитељска састанка за заинтересоване родитеље, као и значајна маркетиншка кампања на локалним 
медијима. Планира се и учешће школе на Сајму образовања и издавање информатора Ваљевске гимназије 
намењеног ученицима основне школе заинтересованих за упис у Ваљевску гимназију. 

Разговори са ученицима и родитељима биће обављени и у Осечини, Пецкој, Мионици, Лајковцу и 
Косјерићу. 

Посебно ће се популарисати упис у специјализовано математичко и филолошко одељење. 
Програм професионалне орјентације креиран током TWINNING пројекта уграђен је у Школски 

развојни план, а током ове године примењиваће се и приручник за професионалну орјентацију који је 
директни продукт примера добре праксе овог пројекта.  

Ове школске године радиће се на имплементацији делова програма ПО у садржаје предмета редовне 
наставе: српског језик, страних језика, психологије, социологије, рачунарства и информатике, ликовне 
културе,  грађанског васпитања. Стручни активи осталих наставних предмета ће разматрати потенцијалне 
наставне садржаје који би били адекватни за  програм професионалне орјентације.  

Реализоваће се радионице у I и II разреду са фокусом на психолошки профил ученика, радионице за 
III и IV разред са циљем повезивања личних способности и особина са захтевима занимања, као и  
индивидуално професионално саветовање и финално информисање о условима уписа студија. 

За ученике IV разреда биће организован низ сусрета са представницима факултета за које постоји 
интересовање, као и прикупљање свих важних података везаних за избор занимања и упис на факултете. 
Као и сваке године психолог школе ће реализовати анализу уписа студија генерације матураната 2010-11, 
која ће бити презентована на седници Наставничког већа и током професионалне орјентације осталих 
ученика гимназије. 
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3. 4. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА (КРОЗ 
АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА и програм стручног 

усавршавања) 
Активности планиране у оквиру школског развојног плана ове школске године реализоваће се  у 

четири кључне области : школска клима – етос, настава и учење, подршка ученицима и ресурси.  Како је 
ово трећа године остваривања развојног плана школе, већина активности започета је претходне године, па 
ће се са њима наставити и  ове школске  године. Један број активности је нови и оствариваће се  у складу са 
плановима актива појединих предмета, ваннаставних активности и других активности школе.  

У области школска клима – етос планирано је да се заврши израда школског сајта, започетог прошле 
школске године. Школске манифестације ове године биће обогаћене програмом прославе 140. годишњице 
Ваљевске гимназије и  одржаће се по календару и програму Културне делатности школе, а велики број 
бивших ђака, из земље и иностранства, биће гостујући предавачи  из физике, биологије, математике, 
социологије и других области. Континуирано ће се радити  на медијској промоцији постигнућа ученика и 
професора. Планиране су и заједничке активности наставника, ученика и родитеља, дебате, излети и посете 
изложбама и институцијама , општи родитељски састанци и предавања за родитеље. Потребно је 
обезбедити семинар за  наставнике о одликама  адолесценције, што ће зависити од финанасијских 
могућности.  

На плану безбедности наставиће се на сталном унапређењу услова у школи и процедура поступања у 
случајевима сумње на насиље. Атмосфера у школи евалуираће се једном годишње упитницима на 
случајном узорку. 

Главни циљ области настава и учење је побољшати функционалност редовне наставе. Огледне часове 
одржаће професори математике, информатике, физике, биологије и српског језика. Планирано је и увођење 
пилот програма електронског учење- учења на даљину.  На плану хоризонталног и вертикалног повезивања 
предмета планирани су  и реализовеће се сродне теме из предмета биологије-хемије, верске науке-
грађанског, филозофије- социологије, филозофије- српског језика, историје-српског језика, веронауке и 
информатике, географије-биологије, српског језика-историје, музичке и ликовне културе и 
мултидисциплинарно обрадити. Мултидисциплинарно ће се обрађивати и теме из информатике и других 
предмета. Радиће се на формирању збирки примера добре праксе и тестова. У области оцењивања 
наставиће се са заједничким тестовима из предмета  хемија,  историја, географија, биологија, математика , 
информатика и српски језик. Наставиће се и са тестирањем у предметима у којима је то новина у  начину 
проверавања знања  као што су филозофија, географија, социологија. Иницијални тестови у првом разреду 
радиће се српског језика, математике  и хемије а у четвртом разреду из српског језика и историје ради 
провере предзнања ученика и боље припреме за пријемне испите на факултетима. Планирано је и увођење 
теста опште културе које ће припремити активи српског језика, историје. На изради стандардима за оцену 
довољан два радиће активи хемије и биологије.  

Стално стручно усавршавање наставника наставиће се у складу са понудом и материјалним условима 
школе. У циљу осигурања квалитета образовања, доношењем Закона о основама система образовања и 
васпитања, стручно усавршавања и напредовање наставника законски је регулисанo. Стручно усавршавање 
реализује се кроз присуствовање часовима и активностима; менторски рад; присуствовање стручним 
састанцима; учествовање у процесу самовредновања и  разради развојних програма и похађање програма 
стручног усавршавања.. 

Планира је да се ове школске године у циљу  стручног усавршавање наставника   у школи организује  
- да се део колектива обучи на курсу рачунарске технологије и примени Интернета  и изради  Power 

point презентација за потребе наставе;  
- низ огледних часова на којима би се наставниима презентовале могућности и начин рада на 

интерактивној табли ( активи математике, информатике , природних наука); 
- обука за наставнички колектив у изради школског програма; 
- два семинара/ предавања из методике за професоре српског језика  у оквиру Подружнице за српски  

језик Ваљева 
- семинар/ предавање за професоре енглеског језика из фонетике (предавач др. Биљана Чубровић) ;   
- семинар/ предавање за професоре француског  језика из књижевности ( предавач  др. Веран 

Станојевић);   
- методички семинар за већи број професора школе  (Критичко мишљење за професоре друштвених 

наука) 
- менторски  рад са наставницима почетницима 
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Током зимског распуста на семинарима стручних друштава „Јануарским данима“ присуствоваће 
професори математике, информатике и српског језика.  

Семинаре Истраживачке станице у Петници, током године , похађаће професори хемије и биологије. 
Професори биологије планирали су и похађање семинара  
„Национални паркови Србије“ ( Каталог стручног усавршавања).  

Професори страних језика, енглеског, немачког и француског учествоваће на конференцијама 
Културних центара , британског, француског и немачког; на програмима усавршавања у иностранству у 
оквиру пројекта Гете института  и Француског културног центра. 

Очекујемо и позив на обуку за имплементацију инклузије у средње школе.  
Један број програма стручног усавршавања реализује се по позиву за одређене области и њих није 

могуће прецизно планирати (најчешће за професоре страних језика, грађанског васпитања и стручне 
сараднике). 

Подстицаће се учешће у програмима стручног усавршавања Министарства просвете, по плану 
стручних актива а у складу са материјалним могућностима. За професоре српског језика организоваће се 
менторски курсеви, а радиће се и на укључивању свих  за које буду понуђене обуке а имају интересовања за 
овај вид стручног усавршавања.  

 Област подршка ученицима самовредноваће се током ове школске године. Подршка ученицима 
пружиће се ученицима у изради истраживачких радова из информатике, социологије, историјем географије, 
верске наставе и др,  у раду секција за  стране језике, српски језик... и  при изради школских часописа и 
издања. За  најбоље такмичаре школа ће обезбедити награде. Ученици ће евалуирати и сопствени рад и 
ангажовање на појединим предметима. Увешће се и вршњачко вредновање у оквиру наставе српског језика. 
Радиће Школски форум – позориште за школу без насиља,  секција за верску наставу а секције за 
информатику и стране језике иновираће свој рад.  

На плану опремања школе наставиће се са опремањем медијатеке  образовним ЦД издањима, 
обнављаће се књижни фонд библиотеке, а потребно је климатизовати кабинете информатике и побољшати 
услове за рад у учионицама и кабинетима. Повећање мотивације за рад поштовањем правилника о 
награђивању представља сталну тенденцију школе. 

Детаљан акциони план за текућу школску годину представља анекс програма рада.   
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4. РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ ШКОЛЕ 

А) СТРУЧНИ ОРГАНИ 
Законом о основама система образовања и васпитања утврђене су обавезе и надлежности стручних 

органа у школи. Стручни органи се: 
• старају о осигурању и унапређивању квалитета образовно васпитног рада школе, 
• прате остваривање програма образовања и васпитања, старају се о остваривању циљева и 

задатака образовања и васпитања, 
• вреднују резултате рада наставника или стручног сарадника, 
• прате и утврђују резултате рада ученика, 
• предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 

васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада 
Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа школе уређује се Статутом школе. 

4. 1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
Наставничко веће као стручни орган у свом делокругу рада разматраће само она стручна и васпитна 

питања која су од општег значаја за читаву школу. Посебну пажњу Наставничко веће ће посветити 
васпитним задацима, који ће обавезивати наставнике у њиховој реализацији. Од посебног је значаја да се на 
Наставничком већу утврде и усвоје јединствени ставови о ангажовању одељенских старешина у васпитном 
раду. Такође Наставничко веће се бавити анализом  свих фактора који се односе на квалитет наставног 
процеса и разматраће и доносити мере за осигурање и побољшање квалитета свих аспеката наставног 
процеса. Биће реализовани следећи задаци: 

1. ПОЛУГОДИШТЕ 

СЕПТЕМБАР 
• Евентуална корекција поделе предмета на наставнике 
• Анализа успеха матураната на пријемним испитима за факултете 
• Формулисање предлога Програма рада школе 
• Планирање и организација општих и одељенских родитељских састанака 
• Усвајање списка уџбеника који се користе у настави 
• Набавка уџбеника 
• Дефинисање радних листа наставног и ненаставног особља 
• Организација ученичких екскурзија 
• Усвајање Програма рада школе 

ОКТОБАР 
• Избор нових области за самовредновање 
• Доношење одлуке о организацији додатне наставе и слободних активности,  
• Доношење одлуке о реализацији факултативне и припремне наставе  
• Анализа реализације екскурзија III и IV разреда и усвајање извештаја о реаизацији  
• Анализа опремљености школе наставним средствима и предлози за набавку нових 
• Посета сајму књига и наставне опреме 

НОВЕМБАР 
• Анализа оцењености ученика   
• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 
• Разматрање предлога мера за побољшање успеха и мера за смањење изостајања ученика 
• Планирање и одржавање родитељских састанака 
• Планирање и одржавање родитељских састанака 
• Реализација програма Дана школе 
• Разматрање плана уписа ученика у 1. разред за школску 2011/2012. годину 

ДЕЦЕМБАР 
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• Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 
• Анализа реализације Програма рада школе за претходни период 
• Анализа реализације Школског развојног плана за претходни период 
• Анализа ефеката мера за побољшање успеха и усвајање нових предлога 
• Реализација програмских задатака школе 
• Усвајање тема за матурски испит ученика 4. разреда 

ЈАНУАР 
• Анализа ефеката мера за побољшање успеха и разматрање и усвајање нових предлога 
• Учешће наставника на стручном усавршавању у току зимског распуста   
• Организација прославе Дана Светог Саве  

2. ПОЛУГОДИШТЕ 
ФЕБРУАР 

• Анализа реализација програмских задатака школе 
• Усвајање календара такмичења ученика 

МАРТ 
• Компаративна анализа успеха ученика 1. разреда на крају 1. полугодишта  
• Оцењивање и провера знања ученика 

АПРИЛ 
• Анализа успеха и дисциплина ученика на крају трећег тромесечја 
• Разматрање резултата и ефикасности мера за побољшање успеха и предлог могућих корекција 
• Анализа реализације планираног програма самовредновања 

МАЈ 
• Припрема задужења за израду Извештаја о раду за текућу школску годину 
• Припрема задужења за израду Програма рада за наредну школску  
• Анализа рада ваннаставних активности 
• Организација матурских испита 

ЈУН 
• Анализа успеха ученика на крају наставне године 
• Утврђивање кадровских потреба и вишкова 
• Похвале и награде ученика 
• Организација завршне матурске свечаности и завршне школске свечаности 
• Разматрање извештаја о самовредновању рада школе у изабраним кључним областима 
• Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за текућу школску годину 
• Јунски испитни рок за матуранте 
• Организација уписа ученика 

АВГУСТ 
• Организација и обављање поправних испита 
• Подела одељења и предмета на наставнике 
• Избор разредних старешина 
• Припрема и програмирање рада стручних већа за области предмета 
• Припреме за почетак наредне школске године 
• Усвајање елемената за предлог Програма рада за наредну школску годину 

4. 2. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 
Одељенска већа, као стручни органи, реализују задатке које пред њих поставља Закон средњој школи 

и нормативна акта школе. У раду одељенског већа учествују сви предметни професори и представници 
одељенских заједница ученика. 

Одељенска већа реализоваће следеће послове: 
• доношење плана и програма образовно-васпитних активности одељења 
• утврђивање и усклађивање распореда писмених, домаћих и контролних задатака из појединих 

области, а у циљу равномернијег оптерећења ученика 
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• сагледавање могућности за усклађивање садржаја међу појединим предметима 
• брига о реализацији плана и програма наставничког рада у одељењу 
• упознавање живота и рада ученика, идентификовање њихових склоности и интересовања и 

предлагање ученика за укључивање у слободне и друге друштвене активности 
• идентификовање талентованих ученика и ученика који заостају у учењу и напредовању и 

предлагање ученика за укључивање у додатни и допунски рад 
• рад на уједначавању захтева и ставова свих чланова одељенског већа према структури ученика 

и њиховим потенцијалима - критичко анализирање организације наставног рада и остваривања 
планова и програма 

• идентификовање проблема у напредовању одељења и изналажење мера за њихово отклањање 
или ублажавање 

• организовање тимског рада на изучавању појединих појава у образовно - васпитним 
активностима одељења у циљу унапређивања резултата одељења 

• анализирање општег успеха рада наставника који се огледа у знањима ученика, њиховим 
ставовима, опредељењима и понашању 

• остваривање сарадње са родитељима коју иницира и организује одељенски старешина 
• анализа извештаја о раду и резултатима одељења коју одељенски старешина припрема за 

подношење образовно - васпитном већу. 
У овој години се предвиђа одржавање 6 редовних седница. Уколико се укаже потреба одржаће се и 

већи број седница одељенских већа. Планиране су следеће седнице:  

СЕПТЕМБАР 
• Доношење годишњег плана и програма рада одељенских већа 
• Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења (усвајање 

одељенских календара - редовна, допунска и додатна настава, слободне активности, распоред 
писаних радова, програм друштвено-корисног рада, програм одељенске заједнице и разредног 
старешине, факултативна настава) 

• Сагледавање корелације наставних садржаја  
• Усвајање глобалног распореда часова одељења  
• Утврђивање бројног стања ученика по успеху и социјалном статусу  

НОВЕМБАР 
• Утврђивање појединачног и општег успеха  
• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 
• Анализа организације допунске и додатне наставе 
• Васпитно-дисциплинска проблематика 

ЈАНУАР 
• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 1. полугодишта 
• Анализа постигнутог успеха и предлог мера 
• Анализа реализације планова и програма активности и предлог мера за ефикаснију 

реализацију 
АПРИЛ 

• Утврђивање појединачног и општег успеха 
• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 
• Анализа реализације образовно-васпитних активности 
• Васпитно-дисциплинска проблематика 

ЈУН 
• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 2. полугодишта 
• Анализа постигнутог успеха и анализа ефикасности предузетих мера 
• Анализа реализације свих облика образовно-васпитних активности одељења 
• Предлог ученика за награде и похвале 
• Предлагање комисија за поправне испите 

АВГУСТ 
• Резултати поправних испита 
• Анализа рада одељенског већа у току школске године  
• Текућа питања 
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Приликом утврђивања успеха ученика одељенско веће ће сагледати целокупну личност ученика, 
њихове индивидуалне склоности. Одељенско веће координира рад професора у циљу постизања 
јединствених ставова у реализацији образовних и васпитних задатака, а такође ће решавати и анализирати 
поједине проблеме који се појављују у колективу и код појединих ученика. 

4. 3. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
Стручна већа за области предмета сачињавају наставници истог, односно сродних наставних 

предмета, чији су задаци ближе регулисани Статутом школе.  
У Школи се формира пет стручних већа за области предмета:  

• Језик и комуникација   
• Друштвене науке и филозофија 
• Математика, природне науке и технологија 
• Уметности 
• Физичка и здравствена култура 

У наредној години у складу са програмом рада школе предвиђају се следеће активности овог већа:  
• разматрање и планирање активности усмерених на усаглашавање, уједначавање рада и 

осигурање квалитета у свим битним аспектима васпитно-образовног процеса   
• анализа циљева и исхода општег средњег образовања за образовне области и предмете 
• разматрање предлога измена и редукције садржаја програма за поједине предмете 
• издвајање кључних тема и садржаја предмета неопходних за остваривање исхода у општем 

средњем образовању 
• издвајање кључних тема заједничких за више сродних предмета и разматрање могућности 

хоризонталног и вертикалног повезивања градива 
• заједничко глобално планирање и осмишљавање тематске наставе   
• утврђивање метода, средстава и поступака за обраду градива на основу природе садржаја, 
• усаглашавање критеријума оцењивања на основу сагласности у погледу дефинисања нивоа 

знања за конкретну оцену 
• разматрање могућности увођења разноврсних начина оцењивања 
• израда заједничких тестова знања, формирање банке питања разврстаних према нивоима 

знања 
• анализа норматива наставних средстава, простора, опреме и норматива наставног кадра, 
• разматрање могућности за бољу корелацију наставних програма унутар области предмета 
• разматрање могућности за мултидисциплинарне теме за матурске испите  
• разматрање могућности за сарадњу наставника различитих наставних предмета у реализацији 

додатне наставе, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада  
Конкретни програми рада стручних већа за област предмета чине анекс Програма рада Ваљевске 

гимназије. 

4. 4. СТРУЧНИ АКТИВИ 
Активи су значајна компонента стручних органа школе и сачињавају их наставници истог наставног 

предмета, односно сродних предмета. У наредној години програмом рада школе предвиђају се следећи 
задаци актива: 

• подела предмета на наставнике, 
• планирање распореда градива за школску годину, разрада тематских подручја - тема и 

наставних јединица са оријентационим временом за обраду и увежбавање тематских целина,  
• припрема наставника за остваривање  наставних планова и програма, 
• утврђивање метода, средстава и поступака за обраду градива на основу природе садржаја, 
• коришћење наставних средстава и разних облика иновација у настави; планирање и 

спровођење часова савременим методама и методама активне наставе, демонстрационих  и 
интердисциплинарних часова  

• прикупљања дидактичких материјала за  збирке примера добре праксе (сценарија активне 
наставе, видео материјала, збирке тестова  и др.) 

• набавка актуелне стручне литературе 
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• стручно усавршавање наставника кроз семинаре и предавања, размена примера добре праксе у 
оквиру актива 

• израда развојног и акционoг плана актива у коме ће се планирати поступци и активности које 
ће унапредити функционалност  наставе,  оцењивања, увођење савремених  наставних метода, 
евалуацију свих облика рада 

• на основу резултата добијених анализом евалуације наставних часова утврђивање  мера који 
могу побољшати мотивацију ученика, комуникацију ученика и наставника и   реализација 
предложених мера 

• договор око израде стандарда оцењивања, планирање заједничких тестова за проверу знања 
ученика; израда иницијалних тестова, обрада и анализа резултата  

• планирање и организација матурских испита; одређивање списка питања, текстова, тема и 
задатака за матурски испит и остале испите 

• утврђивање начина праћења ефеката наставе кроз праћење постигнућа ученика као и 
евалуацију рада наставника увођењем анкетирања ученика 

• организација и рад  секција, додатне наставе, трибина и др. активности из културне и јавне 
делатности школе  

• такмичења ученика  
• планирање стручних екскурзија, посета и излета, 
• анализа успеха после класификационог периода (на крају школске године), резултата на нивоу 

предмета, ефекти предузетих мера и активности  на крају наставне године; постигнућа других 
облика рада са ученицима  

• анализа резултата самовредновања и спроведених активности у оквиру ШРП- а 
• анализа нормативних наставних средстава, простора, опреме и  наставног кадра 
• предлог актива о 40 - часовној радној недељи наставника 
• рад са младим професорима 
• предлог мера за повећање безбедности ученика из аспекта стручног актива  
 

Конкретни програми рада стручних актива чине АНЕКС 5 Програма рада Ваљевске гимназије. 

4. 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  
Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник број 62 од 17.06.2003.) у члану 

65. предвиђа формирање стручног актива за развојно планирање. Стручни актив за развојно планирање 
чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета 
родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања. 

Основни задатак Стручног актива за развојно планирање је доношење Развојног плана школе. 
Развојни план школе је стратешки план развоја који садржи приоритете у остваривању образовно-

васпитног рада, план и носиоце активности за сваку школску годину, критеријуме и мерила за вредновање 
планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план доноси орган 
управљања, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година. У поступку 
провере квалитета рада установе вреднује се остваривање развојног плана установе.  

Ваљевска гимназија је усвајањем  новог Развојног плана 27. јуна 2008. године ушла у нови циклус 
развојног планирања. Развојни план је усвојен за период од четири  године. 

Области које ће бити унапређиване школским развојним планом су: настава и учење , етос, подршка 
ученицима и ресурси. 

 

4. 6. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник број 62 од 17.06.2003.) у члану 

65. предвиђа формирање Педагошког колегијума школе. Педагошки колегијум чине директор, помоћници 
директора, стручни сарадници и председници стручних актива. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из 
члана 61. став 3. тач. 2) до 5) Закона, тј питања која се односе на:  

• планирање и организацију остваривања програма образовања и васпитања;  
• осигурање квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;  
• остваривање развојног плана установе; 
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• организуацију педагошко-инструктивни увид и надзор и предузимање мере за унапређивање и 
усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  

• планирање стручно усавршавање запослених; 
Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а 

колегијум ће се састајати по потреби.  

4. 7. РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ 
Рад разредног старешине има следеће циљеве: 
А) У ОДЕЉЕЊУ: Формирање и неговање сарадничких односа и позитивне групне атмосфере, 

развијање пријатељских односа међу ученицима, формирање односа искрености и сарадње са професорима, 
развијање радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, 
развијање свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 
професионалном усмеравању и друго. 

Б) У ОДЕЉЕНСКОМ ВЕЋУ: Координација и сарадња са члановима већа у циљу што успешније 
реализације свега планираног и побољшања квалитета васпитно образовног рада; налажење и заједничко 
спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада уз правовремено информисање о свему 
значајном у одељењу; размена искустава са осталим члановима већа, путем консултација, посета њиховим 
часовима и слично. 

В) СА РОДИТЕЉИМА: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини 
њихове деце, прикупљање података о социјално економским условима и развојним проблемима ученика; 
остваривање сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера, ради постизања образовно васпитних 
циљева. 

Реализујући своје задатке, разредни старешина ће се, у пуној мери, ослањати на Програмске основе 
васпитног рада средње школе Министарства просвете Републике Србије. 

Један од могућих планова рада разредних старешина дат је у следећој табели: 
 

ПРОГРАМ РАДА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА I И II РАЗРЕДА 
 

РБ ТЕРМИН САДРЖАЈ РАДА РЕАЛИЗАТОР 

1. ПОЛУГОДИШТЕ 
Упознавање са Ваљевском гимназијим, њеним 
образовним могућностима  и кућним редом 

Разредни старешина, директор 
школе 1.  Септембар1 

Спортски дан школе Разредни старешина и  
Професор физичког васпитања 

Упознавање са родитељима – општи и  
1. појединачни родитељски састанак 2.  Септембар2 
Опредељивање о ваннаставним интересовањима

Разредни старешина, директор 
школе  
Разредни старешина и 
руководиоци секција 

Методе и принципи успешног учења  Педагог, психолог 

3.  Септембар3 
Правилник о понашању ученика, запослених и 
родитеља ученика, разговор са ученицима о 
Правилнику о проверавању и оцењивању 
ученика 

Разредни старешина  

Рад одељенске заједнице и сарадња са Ђачким 
парламентом Ваљевске гимназије, избор 
представника ОЗ у ђачком парламенту 

Разредни старешина и 
представници Ђачког парламента 4.  Септембар 4 

Упознавање ученика са Програмом рада школе 
и елементима школског календара 

Разредни старешина  
 

Значај  заштите репродуктивног здравља Вршњачки едукатори 5.  Октобар 1 Адаптација ученика првог разреда Педагог, психолог 

6.  Октобар 2 Безбедност ученика у школи Разредне старешине 
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Здравствено васпитање: превенција ППИ  
(полно преносивих инфекција) Вршњачки едукатори 7.  Октобар 3 
Посета позоришној представи  Разредни старешина 

8.  Октобар 4 Радионице професионалне орјентације 1.  Педагог, психолог 
9.  Новембар 1 Осмишљавање и уређење ентеријера учионице Разредни старешина 

10.  Новембар 2 2. Родитељски састанак: Анализа успеха 
ученика након 1. тромесечја  Разредни старешина  

Радионице професионалне орјентације 2. Педагог, психолог 
11.  Новембар 3 Обележавање 140. годишњице  

Ваљевске гимназије Разредни старешина 

12.  Новембар 4 Адолесценција – опште одлике  Педагог, психолог,раз. старешина  
13.  Децембар 1 Права и одговорности Разредни старешина 

14.  Децембар 2 Разговор са Ђачком владом Ваљевске гимназије Разредни старешина и чланови 
Ђачке владе 

15.  Децембар 3 Посета једној школској трибини Разредни старешина  

16.  Децембар 4 Родитељски састанак: Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 1. полугодишта Разредни старешина  

ЗИМСКИ ШКОЛСКИ РАСПУСТ 

17. Јануар 3 Сагледавање полугодишњег рада школе, ефекти 
и очекивања 

Разредни старешина, директор 
школе и стручни сарадници 

18. Јануар 4 Школска слава:  Свети Сава Вероучитељ и проф.српског језика 
 

2. ПОЛУГОДИШТЕ 

19. Фебруар 1 Радионице професионалне орјентације 3. Педагог, психолог 

20. Фебруар 2 Насиље, појам и облици испољавања Разредни старешина, педагог, 
психолог 

21. Фебруар 3 Здрави стилови живота Лекар 
22. Фебруар 4 Ризична понашања Лекар 

23. Март 1 Посета концерту  
 

 
Професор музичке културе 

24. Превенција болести зависности Лекар,  едуковани наставници и 
ученици 

25. 
Март 1  Упознавање ученика са Правилником о 

похваљивању и награђивању ученика Разредни старешина  

26. Март 2 Посета једној биоскопској представи Разредни старешина   

27 Март 3 Превенција болести зависности - радионица Педагог, психолог ,едуковани 
ученици 

28 Март 4 Посета изложбе или музеја Разредни старешина и  
професор музичке културе 

4. Родитељски састанак: Анализа успеха 
ученика на крају треће класификације  Разредни старешина 

29.  Април 1 
Једнодневни излет Разредни старешина и професор 

физичког васпитања 

30.  Април 2 Вршњачко насиље Разредни старешина ,едуковани 
ученици 

Припрема за екскурзију 31.  Април 3 Ђачка екскурзија 
Разредни старешина и  
професор географије 

УСКРШЊИ  
ШКОЛСКИ РАСПУСТ 

32. Мај 2 Посета Модерној галерији Разредни старешина и  
професор ликовне културе 

33. Мај 3 Последњи школски час:  Разредни старешина 
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Организација и реализација обавеза 
Одељенска дебата: Избор активности у  
слободном времену  

Разредни старешина 
Дебатни клуб Ваљевске гимназије 34.  Мај 4 

Спортски дан школе Разредни старешина и  
професор физичког васпитања 

35.  Јун 1 Култура комуникације Разредни старешина 

36.  Јун 2 Анализа успеха и предлагање ученика за 
похвале и награде Разредни старешина 

37.  Јун 3 Утврђивање и процењивање штете на  
школској имовини 

Комисија за процену штете и 
разредни старешина 

38.  28. јун 2008.  Завршна школска свечаност и  
5. родитељски састанак  

Директор школе и  
разредни старешина  

39.  1. јул 2008. Упис ученика у наредни разред 
Ваљевске гимназије Уписна комисија 

ЛЕТЊИ 
ШКОЛСКИ РАСПУСТ 

40. Август 4 Поправни испити у  
августовском испитном року Разредни старешина 

ПРОГРАМ РАДА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА III И IV РАЗРЕДА 
 

РБ ТЕРМИН САДРЖАЈ  РАДА РЕАЛИЗАТОР 

1. ПОЛУГОДИШТЕ 
Годишње обавезе ученика, кућни ред Разредни старешина 

1. Септембар1 Спортски дан школе Разредни старешина и  
професор физичког васпитања 

 Општи и 1. појединачни родитељски састанак – 
професионална орјентација , екскурзије 2. Септембар2 
Анкета о ваннаставним интересовањима 

Директор, разредни старешина, 
 
руководиоци секција 
 

3. Септембар3 
Упознавање ученика са Програмом рада школе 

и елементима школског календара 
 

Разредни старешина  

Припрема за екскурзију Разредни старешина и професори 
географије и историје 4. Септембар4 

Ђачка екскурзија Разредни старешина  

Правилник о понашању ученика, запослених и 
родитеља ученика, разговор са ученицима о 
Правилниу о проверавању и оцењивању 
ученика 

Разредни старешина 
5. Октобар 1 

Рад одељенске заједнице и сарадња са Ђачким 
парламентом Ваљевске гимназије 

Разредни старешина и Влада 
Ђачког парламента 

6. Октобар 2 Професионално информисање – факултети и 
високе школе 

Разредни старешина, психолог, 
педагог  
 

Безбедност ученика у школи Разредни старешина  
7. Октобар 3 Посета позоришној представи  Разредни старешина и професори 

књижевности 

8. Октобар 4 Заштита репродуктивног здравља – 
контрацепција Вршњачки едукатори 
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9. Октобар 5 Професинална орјентација - радионица психолог и  педагог 

10. Новембар 1 Здравствено васпитање: превенција полно 
преносивих инфекција Вршњачки едукатори 

11. Новембар 2 2. Родитељски састанак: Анализа успеха 
ученика након 1. тромесечја  Разредни старешина  

Адолесценција – развој идентитета, 
индивидуалност, сепарација и однос са 
ауторитетима 

Лекар,психолог и  педагог 
12. Новембар 3 

Обележавање 140. годишњице  
Ваљевске гимназије Разредни старешина 

13. Новембар 4 Упознавање ученика са Правилником о 
похваљивању и награђивању ученика Разредни старешина 

14. Децембар 1 Разговор са Ђачком владом  
Ваљевске гимназије Одељенска заједница 

15. Децембар 2 Професинална орјентација - радионица психолог и  педагог 
16. Децембар 3 Посета једној биоскопској представи Разредни старешина  

17. Децембар 4  Родитељски састанак: Анализа успеха и 
дисциплине ученика на крају 1. полугодишта Разредни старешина  

ЗИМСКИ  
ШКОЛСКИ РАСПУСТ  

 
2. ПОЛУГОДИШТЕ 

18. Јануар 3 Школска слава:  Свети Сава Разредни старешина  

19. Јануар 4 Насиље у породици Разредни старешина, директор 
школе и стручни сарадници 

20. Фебруар 1 Вршњачке групе - одлике  Психолог, педагог  

21. Фебруар 2 Ризична понашања, Превенција болести 
зависности Психолог, педагог , лекар 

22. Фебруар 3 Посета концерту  
 

Разредни старешина и  
професор музичке културе 

23. Фебруар 4 
 Припрема истраживачких и матурских радова Разредни старешина и предметни 

професори 
24. Март 1 Култура комуникације Разредни старешина 
25. Март 2 Посета Модерне галерије Разредни старешина  

26. Март 3 Једнодневни излет Разредни старешина и професор 
физичког васпитања 

27. Март 4 Посета музеју Разредни старешина и  
професор музичке културе  

28. Април 1 4. Родитељски састанак: Анализа успеха 
ученика на крају треће класификације  Разредни старешина 

29. Април 2 Изводи из бонтона:  
Култура одевања Разредни старешина 

30. Април 3 Водич кроз конкурс на факултете Разредни старешина,  
психолог, педагог 

УСКРШЊИ 
ШКОЛСКИ РАСПУСТ 

31. Мај 1 Последњи школски час:  
Организација и реализација обавеза Разредни старешина 

32. Мај 2 Анализа успеха и предлагање ученика за 
похвале и награде Професор ликовне културе 

33. Мај 3 Утврђивање и процењивање штете на  
школској имовини 

Комисија за процену штете и 
разредни старешина 
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34. Јун 1 Спортски дан школе Разредни старешина и  
професор физичког васпитања 

35. 28. јун 2008.  Завршна школска свечаност и  
5. Родитељски састанак  

Директор школе и  
Разредни старешина  

36. 1. јул 2008. Упис ученика у наредни разред 
Ваљевске гимназије Разредни старешина 

ЛЕТЊИ 
ШКОЛСКИ РАСПУСТ 

37. Август 4 Поправни испити у  
Августовском испитном року Разредни старешина 

 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

  
Савремени процеси у образовању, поред осталог, подразумевају виши ниво учешћа родитеља у 

процесу доношења одлука које се тичу школе. Неке облике учешћа регулише Закон о основама система 
образовања и васпитања: учешће родитеља у раду Школског одбора; надлежност Савета родитеља; учешће 
родитеља у Стручном већу за развојно планирање и Тиму за самовредновање рада школе. Остале облике 
сарадње и учешћа родитеља у животу школе планирају се и осмишљавају према актуелним потребама 
ученика, родитеља и школе. Циљ програма је стварање простора и услова за флексибилније и непосредније 
укључивање родитеља у активности школе и јасно успостављање улога и одговорности свих актера у 
систему образовања. 

У изради програма сарадње са родитељима ослањали смо се на сопствена искуства на том плану, на 
информације добијене од родитеља кроз евалуацију појединих облика сарадње које смо иницирали 
протеклих година и  резултате процеса самовредновања у области етос .  

  
ОБЛИЦИ САРАДЊЕ: општи и појединачни родитељски састанци, укључивање родитеља у 

процесе самовредновања рада школе и школског развојног планирања, културну и јавну делатност школе, 
школске манифестације, трибине, радионице и индивидуална сарадња.  

У оквиру школског развојног плана један од задатака је да се побољша партнерство и сарадња са 
родитељима.   

Родитеља су предложили да се неки родитељски састанци одржавају уз присуство ученика, 
предметних професора, чланова одељењског већа и педагошко-психолошке службе (зависно од теме 
састанка); кроз дискусију,са мањим групама родитеља како би се отвореније говорило о проблемима. 
Потребно је радити и на бољој информисаности родитеља и олакшати начине доласка до информација од 
значаја за родитеље. 
                     

САДРЖАЈИ – ТЕМЕ   које су планиране односе се на следеће области: информисање родитеља о 
животу и  раду у  школи;безбедности ученика у школи; образовање родитеља о узрасним и развојним 
карактеристикама ученика као подршка успешнијем остваривању васпитне улоге породице; сарадња у 
реализацији појединих делова програма рада школе, слободних активности, професионално информисање, 
план екскурзија; укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешнији рад школе, уређење, 
реконструкција, опремање; сарадња у области културе, спорта, здравствених програма..  

Предлог тем које ће се обрађивати на родитељским састанцима налази се у табели а може се 
кориговати у складу са интересовањем родитеља и актуелним потребама.  
   

ЕВАЛУАЦИЈА - ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА: 
предвиђени су следећи критеријуми за процену успешности сарадње: заинтересованост и бројност у 
појединим од планираних активности; број активности у којима родитељи узимају активно учешће; број 
активности у којима су родитељи носиоци активности, анкете 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ОПШТИХ (РАЗРЕДНИХ) И ПОЈЕДИНАЧНИХ (ОДЕЉЕНСКИХ) РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 

 
 

тема време 
реализ. 

облик 
реализације ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
реализа-тор 

општи родитељски Упознавање са 
карактерист. школе   Резултати рада 

школе, екскурзије 

Резултати рада 
школе, екскурзије 
Професионална 
оријентација 

Директор  
септембар 

појединачни 
родитељски  

Упознавање, правила 
о понашању 

Правил. о понашању, 
екскурзије 

Правил. о понашању, 
екскурзија 

Правил. о понашању, 
екскурзија 

Одељенске 
старешине 

општи родитељски Адолесценција 
Развојне кризе у 
адолесценцији 
 

Професионална 
оријентација  

Педаг. 
психoлог 
спољни 
сарадници 

 
новембар 
 
 појединачни 

родитељски 

Успех и дисциплина 
на I-тромесечју; 
 

Успех и дисциплина 
на I-тромесечју;  

Успех и дисцип. на 
I-тромесечју; 
 

Успех и дисцип. на  
I-тромесечју; 
припремна настава 

Одељенске 
старешине 

фебруар појединачни 
родитељски. 

Успех и дисцип. на  
првом полугодишту 

Успех и дисцип. на 
првом полугодишту 

Успех и дисциплина 
на првом 
полугодишту 

Успех и дисциплина 
на првом 
полугодишту 

Одељенске 
старешине 

општи родитељски Насиље у школи 
Правилна исхрана и 
поремећаји исхране 
у адолесценцији 

  

Педагог, 
психолог, 
спољни 
сарадници 

 
април 
 
 појединачни 

родитељски Успех и дисциплина  Успех и дисцип.   Успех и дисц.           Успех и дисц. 
матура 

Одељенске 
старешине 

општи родитељски Извештај о раду, 
награде 

Извештај о раду, 
награде 

Извештај о раду, 
награде 

Извештај о раду, 
награде Директор  

јун 
 појединачни 

родитељски 
Успех на крају 
године 

Успех на крају 
године 

Успех на крају 
године 

Успех на крају 
године 

Одељенске 
старешине 

 
Напомена: У периоду између општих и појединачних родитељских састанака планирамо разговоре са групама родитеља. 
Динамика и садржај разговора  нису фиксирани, већ ће дефинисати актуелна ситуација и потребе родитеља, ученика и наставника.
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4. 8. ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ 
А. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,  ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
1. У оквиру Годишњег плана и програма израда: 

• глобалног и оперативног плана рада психолога 
• учешће у изради одређених делова Годишњег прогама рада школе и Годишњег извештаја о  

реализацији рада школе 
• израда акционих планова у оквиру ШРП 
• израда плана за самовредновање рада школе 

2. Учешће у унапређивању опште организације образовно-васпитног рада  
• испити,  упис, тестирања (организација, евиденција, чување података) 
• психолошко усавршавање наставника 

3. Учешће у праћењу и унапређивању наставе: 
• процес прилагођавања и напредовања ученика 
• унапређивање метода учења ученика 
• методологија оцењивања 
• мотивисање ученика за учење и рад 
• професионално информисање и професионална орјентација 
• рад на унапређењу менталне хигијене 
• увођење нових наставних метода (иновације) 
• праћење ефеката васпитно-образовног рада (успех и понашање ученика) 
• самовредновање рада школе 
• израда инструмената за праћење рада 

 
Б.  УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
1. У сарадњи са наставницима: 

• избор ефикаснијих средстава, облика и  метода рада, полазећи од узраста, способности и других 
карактеристика ученика 

• унапређивање оцењивања 
• предузимање мера за ученике који теже савладавају програмске задатке 
• помоћ стручним активима у реализацији њихових послова 
• помоћ наставницима у раном препознавању тешкоћа ученика   
• увођење наставника приправника у послове и задатке 

2. У сарадњи са одељенским старешинама: 
• упознавање са психолошким карактеристикама ученика 
• реализација делова програма разредног старешине који се односе на превенцију менталног 

здравља и психолошку едукацију 
• помоћ у разрешавању појединих индивидуалних и групних тешкоћа које се јављају у одељењу 
• сарадња у реализацији родитељских састанака 
• заједнички рад са ученика код којих постоји развојна потреба  

 
В.  РАД СА УЧЕНИЦИМА 
1. прикупљање података о ученицима 
2. обављање испитивања и дијагностиковања: 

• општих интелектуалних способности ученика,  
• мотивације за школско учење, особина личности,  
• интересовања, ставова, вредности; професионалних планова и жеља, групне динамике одељења 

и осталих потребних параметара. 
3. Израда инструмената за испитивање (упитници, анкете, скале процене, социометар…) 
4. Формирање досијеа за ученике 
5. Ментално-хигијенска заштита: 

• предавања, трибине, психолошке радионице  
• едукација вршњачких едукатора за област превенције болести зависности 
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• психолошко саветовање ученика (школски неуспех, тешкоћама у развоју, породичним 
проблемима, са тежим повредама правила понашања, са неким од облика неприлагођеног 
понашања и другим проблемима) 

6. Професионална орјентација, саветовање и информисање 
7. Испитивање психолошких чиниоца школског неуспеха (мере за отклањање) 
8. Испитивање психолошких чиниоца школског успеха (подстицање) 
9. Координација рада Ђачког парламента 
10. Дебатни клуб – слободна активност ученика 
 
Г. САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА 
1. Прикупљање података о ученицима од родитеља  
2. Информисање родитеља о психолошким карактеристикама њихове деце 
3. Саветодавни рад са родитељима  (посебно са родитељима деце са проблемом у понашању) 
4. Учешће у реализацији сарадње школе и родитеља (општи и одељенски родитељски састанци, Савет 
родитеља…) 
5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима у вези професионалне орјентације ученика 
6. Професионално информисање родитеља 
 
Д. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
1. Израда прегледа, извештаја и анализа  
2. Организовање истраживања специфичних проблема школе (израда пројеката, инструмената, прикупљање 
података, обрада, израда извештаја са предлогом мера за унапређење испитиване области) 
 
Ђ. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
1. Учешће у раду Наставничких и Одељенских већа 
2. Сарадња са стручним институцијама (ИС Петница, здравственим, социјалним, омладинским центром, 
тржиштем рада, широм друштвеном заједницом, локалном самоуправом, невладиним организацијама, 
Удружењем психолошких саветника Србије, Друштвом психолога Србије) 
3. Припрема за рад 
4. Стручно усавршавање ( Гешталт едукација, индивидуална и групна едукација; градски активи, 
ваншколске институције, семинари, саветовања, Сабори психолога и др.) 
5. Вођење документације о свом раду (план и програм рада, дневник рада, досијеи ученика…) 
 

4. 9. ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ 
1. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада 

1.1. У оквиру годишњег програма рада школе:    
• школски календар рада               
• обавезне ваннаставне активности; факултативне наставне и ваннаставне активности; 
• друштвене и слободне активности ученика; заштита и унапређење  здравља ученика;  
• програм сарадње са родитељима 
• заштита и унапређење здравља ученика 
• програм унапређења образовно-васпитног рада;стручног усавршавања; 
• стручни активи; 
• програм рада педагога; 
• програм рада одељењског старешине 
• школско развојно планирање 

1.2. Учешће у унапређењу опште организације образов.-васпитног рада 
1.3. Учешће у праћењу и унапређивању наставе 
• праћење процеса прилагођавања и напредовања ученика, посебно адаптација ученика првог 

разреда, ученика са тешкоћама у развоју и даровитих ученика; 
• методологије оцењивања; 
• професионално информисање ученика Гимназије и ученика ОШ за школовање у Гимназији; 
• праћење реализације наставе и ваннаставних активности- посете часовима; 
• праћење промена у Законској регулативи информисање наставника; 
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• праћење ефеката ОВ рада и учешће у процесу школског развојног планирања и самовредновања 
рада школе; 

2. Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма 
2.1. У сарадњи са наставницима: 
• у планирању наставе, припреми за час, решавању методичких и дидактичких проблема, посебно 

са почетницима кроз индивидуални рад, групно и у сарадњи са стручним активима 
• помоћ у изради сценарија за час по методама активне наставе, организацији и реализацији 

демонстрационих часова 
• рад у оквиру актива на конструкцији  инструманата провере знања 

2.2. У сарадњи са разредним старешинама: 
• упознавање са педагошким карактеристикама ученика;  
• реализација радионица за ученике у оквиру ОЗ; 
• испитивање узрока неуспеха појединих ученика ; анализа изостајања ученика; 
• сакупљање података од значаја за праћење развоја ученика 

3. Рад са ученицима 
• прикупљање података о ученицима  
• предавање за ученике првог разреда о техникама успешног учења 
• индивидуални и групни рад са ученицима - обука у методама успешног учења 
• саветодавни рад са ученицима, првог разреда који имају проблеме са адаптацијом и ученицима 

са проблемима у понашању и учењу; изостајања и предузимања мера за њихово отклањање; 
• испитивање интересовања ученика за ваннаставне активности, професионалних интересовања; 
• информисање ученика о активностима друштвених, научних, невладиних ..организација и 

институција које су за њих интересантне (Петница, кампови..)  
• реализација програма професионалне орјентације, васпитних, превентивних, здравствених 

програма кроз предавања, радионице, вршњачку едукацију (Twining, репродуктивно здравље 
адолесцената, превенција болести зависности  

• сарадња и помоћ у раду Ђачком парламенту; 
• укључивање у програме образовне и културне размене; 

4. Рад са родитељима 
• саветодавни рад са родитељима деце са проблемима у понашању и учењу 
• анкета о организовању припремне наставе за факултете 
• учешће у реализацији општих родитељских састанака и састанака Савета родитеља 

5. Аналитичко- истраживачки рад 
• израда периодичних  прегледа, анализа и извештаја о успеху, изостајању... 
• анкетирање  ученика и родитеља у циљу прикупљања података о ученицима, интересовањима, 

професионалним интересовањима ... 
• учешће у процесусамовредновања рада школе и школског развојног планирања; 

6. Остали послови (Рад у стручним органима; сарадња са друштвеним институцијама; стручно 
усавршавање; рад на  педагошкој документацији;  Извештај о раду школе). 
 

4. 10. БИБЛИОТЕКАР 
Као универзална учионица библиотека има изузетно место у остваривању образовно васпитних 

задатака и циљева школе. Своју образовно васпитну функцију библиотека ће остваривати радом 
библиотекара. 

У току 2010/11.  школске године библиотекар ће обављати следеће послове: 
• Набавка и  обрада библиотечке грађе (набавка, физичка обрада, класификација, инвентарисање и 

каталогизација). 
• Формирање и редакција библиотечких каталога. 
• Смештај библиотечког материјала и одржавање фондова библиотеке. 
• Издавање библиотечког материјала.  
• Информисање корисника и сарадника о приновљеном библиотечком материјалу. 
• Пружање помоћи ученицима и наставницима у избору литературе за потребе наставног процеса. 
• Пружање помоћи ученицима у изради семинарских и матурских радова. 
• Помоћ наставницима у припремању наставе и стручном усавршавању. 



Ваљевска гимназија 
 

Годишњи план рада 2010/2011. 59  
  

• Образовно васпитни рад са ученицима кроз упознавање ученика са библиотеком, њеним 
задацима и функцијама, структуром фондова... 

• Пружање помоћи и рад на изложбеним поставкама у школи и граду, књижевним промоцијама, 
изради школских листова и часописа. 

• У сложеном и динамичном животу школе  помагати да се решавају многа образовно-васпитна 
питања у школи и одржавати сталну  и корисну сарадњу са ученицима, наставницима и 
директором. 

• Сарађивати са образовно-васпитним и установама културе у граду и Републици. 
• Потребе и интересовања наших ученика  за литературом и по бројности и по суптилности  тема 

често превазилазе могућности књижног фонда библиотеке, па су велика помоћ ученицима 
умрежени рачунари и могућност  коришћења интернета у библиотеци. Слободан приступ 
рачунарима у читаоници од изузетног значаја је и за обуку ученика за њихово коришћење.  

• Реализоваће и Посебан програм образовно-васпитног рада који обухвата:  Упознавање ученика 
са организацијом и радом библиотеке, затим упознавање са библиотечким каталозима 
(формирање и коришћење), обука  за коришћење приручне литературе и претраживање 
секундарних извора знања, израда библиографија и обука за самосталан истраживачки рад. 

• Омогућиће  професорима, који имају потребу, да у библиотеци држе часове уз коришћење 
библиотечких фондова. Затим, обезбеђиваће услове у читаоници за одржавање састанака 
секција, пробе рецитатора, припреме позоришних представа, консултативне наставе, стручних 
семинара, састанци актива и комисија и сл.  

• У току наредне школске године библиотекар ће се посебно ангажовати на решавању, већ 
годинама нерешивог проблема, обезбеђивања адекватних услова за смештај   и чување 
библиотечке грађе. Најбољи начин да се овај проблем реши био би враћање бар једне некада 
школске зграде (сада модерна галерија или пак зграда музеја) школи где би се сместили школска 
библиотека и установио Музеј школства ваљевског краја. У овом тренутку то није могуће па се 
траже интерна решења односно обезбећивање услова у самој  згради школе. Био би успех ако би 
се постојеће полице надоградиле и прибавиле нове у читаоничком простору што би за извесно 
време ублажило проблем смештаја тзв. "живог фонда" школске библиотеке. 

4. 11. МЕДИЈАТЕКАР 
У школској 2010-2011. години рад медијатекара ће се обављати, као и до сада, у неколико праваца: 
• Репродуковање медијатечког материјала за потребе наставног процеса 
• Снимање и преснимавање образовних програма 
• Набавка образовних програма 
• Израда обавештења и предметних каталога за наставнике 
• Праћење културне и јавне делатности школе 
• Снимање појединих наставних часова 
• Сарадња са наставницима 
• Стручно-педагошко усавршавање са акцентом на усавршавање у области коришћења 

компјутерске технологије у настави 
• Рад у стручним органима 
• Други послови и задаци 
У обављању послова медијатекару ће помагати војник на цивилном служењу војног рока. 
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5. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

5. 1. ШКОЛСКИ ОДБОР  
У свом раду, током ове школске године, Школски одбор ће разматрати,  како текућа, тако и питања 

од посебног друштвеног интереса. 
Конкретно у школској 2010/11 години Школски одбор Ваљевске гимназије ће се бавити следећим 

групама питања: 
• Разматрање и усвајање оријентационих планова школе за текућу школску годину (септембар 

2010.); 
• Разматрање и усвајање Програма рада Ваљевске гимназије за школску 2010/11. годину 

(септембар 2010.); 
• Усклађивање нормативних аката Школе са Законом  
• Разматрање и усвајање полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе (фебруар и јул 2011.);  
• Разматрање и усвајање оперативног финансијског плана за 2011. (јануар 2011.);  
• Разматрање и усвајање годишњег обрачуна и периодичних извештаја о пословању за 2010. и 

финансијског плана за 2011 (март 2011.) ; 
• Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзија (октобар 2010.);  
• Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета општине и Републике (септембар 

2010.); 
• Давање  мишљења  о избору наставника по расписаном конкурсу (током школске године када се 

укаже потреба); 
• Разматрање Извештаја о раду директора школе (септембар 2010.); 
• Разматрање жалби, односно приговора на решење директора (по указаној потреби): 
• Обављаће и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом. школе.  

5. 2. САВЕТ РОДИТЕЉА 
Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Циљ 

наставничког колектива је да ученици, наставници и родитељи делују синхронизовано, сараднички и са 
жељом да се све активности Ваљевске гимназије оптимално унапреде.  

У току школске 2010/11. године Савет родитеља школе ће: 
• учествовати у раду школских органа;  
• анализирати припреме школе за почетак школске године и предлагати мере за квалитетнији рад; 
• анализирати успех и дисциплину ученика и предлагати мере за њихово побољшање; 
• анализирати и предлагати мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 

рада; 
• анализирати опремљеност школе и предлагати мере за побољшање услова рада; 
• учествовати у поступку предлагања изборних предмета; 
• учествовати у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа; 
• доносити одлуку о висини уписнине за школску 2010/2011. годину; 
• разматрати намену коришћења средстава родитеља и извештаје о њиховој потрошњи; 
• разматрати и усвајати програм екскурзија и извештај о њиховом остваривању; 
•  доносити одлуку о висини дневница наставника који одлазе на екскурзију; 
• учествовати у припреми прославе Дана Школе и Светог Саве; 
• учествовати у организацији завршне матурске и завршне школске свечаности; 
• предлагати изворе донација за квалитетнији научни, културни и спортски живот у школи; 
• се бавити другим питањима, везаним за свој делокруг рада, а у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и Статутом Ваљевске гимназије; 
• Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору 

школе и стручним органима школе. 
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5. 3. ФОНДАЦИЈА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
После вишегодишњег затишја у раду Фондације, ову школску годину Ваљевска гимназија улази са 

израженим амбицијама да Фондацију Ваљевске гимназије промовише у фактор значајан за очување 
традиција Школе и институцију од великог значаја за развој Ваљевске гимназије. У том смислу ће се 
реализовати следећи послови и задаци: 

• Припрема Скупштине Фондације 
• Систематизовање и организовање јубиларних генерацијских сусрета  
• Израда чланске карте Фондације  
• Формирање базе података о ђацима и професорима Ваљевске гимназије 
• Дефинисање издавачке делатности Ваљевске гимназије  
• Повезивање са ваљевским гимназијалцима који живе и раде у иностранству 
• Организација завршне матурске свечаности генерације 2007/11. 
• Организација завршне школске свечаности за школску 2010/11. годину  
Да би сви ови послови били обављени, покушаће се са ангажовањем менаџера Фондације, јер због 

обима других послова, директор школе није у могућности да обавља и тај део посла. 

5. 4. ФОНД ДР МИЛОМИР СТАНИШИЋ 
Фонд др Миломир Станишић већ регистрован, формиран је Управни одбор Фонда, у овој школској 

години ће се реализовати следећи послови и задаци: 
• Обезбеђивање средстава за рад Фонда 
• Формирање комисија Фонда 
• Доношење програма рада Фонда 
• Почетак активности које се финансирају средствима Фонда 

5. 5. ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 
Директор и помоћник директора својим планом рада за ову школску годину требало би да испуне 

следеће послове и задатке: 
• Програмирање рада школе 
• Организација рада школе 
• Материјално финансијско пословање школе 
• Педагошко инструктивни и саветодавни рад 
• Аналитички рад 
• Рад у стручним и другим органима школе 
• Рад на педагошкој документацији 
• Стручно усавршавање наставника 
• Сарадња са институцијама и организацијама 

 
ВРСТА ПОСЛА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Израда предлога годишњег плана рада август, септембар 
Праћење и усмеравање израде распореда часова август, септембар 
Израда предлога документације за праћење реализације програма  
рада школе септембар 

Израда програма рада директора и помоћника директора септембар 
Програм обележавања 140 година школе септембар - децембар 
Израда месечних календара, распореда испита  целе школске године 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у школи септембар 
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Подела задатака на почетку школске године септембар 
Израда радних листа наставног и ненаставног особља  септембар 
Организација и реализација екскурзија септембар, октобар 
Организација израде и ажурирања нормативних аката школе октобар, новембар 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ 
Ажурно финансијско пословање школе цела школска година 
Обезбеђивање средстава за набавку учила и литературе на сајму књига октобар  
Организација 2. Донаторске конференције Ваљевске гимназије новембар 
Организација инвентарисања и израде завршног рачуна децембар 
Израда завршног рачуна школе   јануар – фебруар 
Израда предлога плана набавке опреме и наставних средстава и 
инвестиционог одржавања током године 

Праћење утрошка финансијских средстава и праћење прописа током године 
Обезбеђивање средстава за такмичења ученика фебруар - јун 
Обезбеђивање средстава за награде ученицима мај - јун 
Израда финансијског плана школе  јул 
Праћење финансијског пословања Фондације Ваљевске гимназије током године 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

Посета часовима ради увида у организацију наставног рада и квалитет 
припрема за наставу 

током године 

Посета часовима млађих и наставника-почетника, ради пружања стручне 
помоћи 

током године 

Индивидуални разговори са наставницима после посета њиховим 
часовима 

током године 

Саветодавни рад са родитељима, у вези њихове помоћи деци у учењу током године 
Групни облици инструктивног рада са наставницима  
(активи, одељенска и Наставничко веће) 

током године 

АНАЛИТИЧКИ РАД 

Анализа остварења годишњег плана и програма рада школе током године 
Полугодишњи извештај о успеху и дисциплини ученика фебруар 
Израда извештаја за потребе педагошких и друштвених институција током године 
Анализа реализације програма рада наставника и сарадника током године 
Годишњи извештај о раду школе јун 

РАД У СТРУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Припрема и вођење седница Наставничког већа током године 
Учешће у припреми седница одељенских и разредних већа током године 
Учешће у припреми седница стручних актива током године 
Учешће у припреми седница Школског одбора током године 
Учешће у припреми седница Савета родитеља  током године 
Помоћ у припреми седница органа и тела Ђачког парламента током године 
Стварање радне и атмосфере међусобног поштовања и сарадње током године 
Праћење рада стручних органа, актива и одељенских већа током године 
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Извршни послови - спровођење одлука и закључака свих органа и тела током године 

РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Припрема израде анкета за факултативну наставу и рад у секцијама  сптембар 
Увид у планирање наставних и ваннаставних активности септембар  
Увид у вођење дневника рада и уписница октобар 
Контрола ажурног вођења педагошке документације током године 
Предаја педагошке документације август 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА ТОГ РАДА 

Учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања током године 
Праћење стручне литературе - часописа, приручника током године 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са стручним институцијама током године 
Сарадња са друштвеним организацијама током године 
Сарадња са радним организацијама током године 
Сарадња са установама током године 
Сарадња са редакцијама информативних организација током године 

 

5.6. СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи обавља секретар. 
Током школске године, секретар ће нарочиту пажњу посветити обављању следећих задатака: 
• израђује нацрте општих аката школе (правилнике и сл); 
• прати и спроводи поступак доношења општих акта у школи, пружа правно-стручну помоћ и 

обраду тих аката до објављивања коначних текстова; 
• прати законске и друге прописе и указује на обавезе које из истих проистичу; 
• припрема предлоге за измену и допуну  општих аката; 
• израда свих врста уговора; 
• обавља  послове око уписа у судски регистар и земљишне књиге, као и друге правне послове; 
• припрема нацрте одлука и решења; 
• обавља административно-техничке и стручне послове око спровођења конкурса за избор 

директора као и огласе за пријем других радника, престанак радног односа, распоређеивање и 
друге статусне промене, пријављивање на ПИО и сл; 

• води евиденцију печата и штамбиља и одговара за њихову употребу; 
• води евиденцију одсуствовања помоћних и техничких радника, прати и контролише њихов рад; 
• издаје све врсте потврда, уверења и сл. за ученике.   
• издаје дупликате сведочанстава и диплома; 
• пријем, прегледање, евидентирање и распоређивање предмета, односно аката и администра-

тивно-техничко обрађивање, отпремање, развођење, архивирање и чување;  
• обавља и друге послове према потреби процеса рада у школи и по налогу директора школе. 
 

5.7. РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛЕ 
Програм рада рачуноводства заснива се на обавезама утврђеним Законом о буџетском систему, 

Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о организацији буџетског рачуноводства, законским и 
подзаконским прописима и другим појединачним упутствима донетим на основу ових прописа као и 
другим нормативним актима школе. 
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Под буџетским рачуноводством у смислу наведених законских прописа подразумева се основ и 
услови вођења пословних књига и других евиденција са документацијом на основу које се евидентирају све 
трансакције и други догађаји који исказују промене и стање на имовини, потраживањима, обавезама, 
изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима и утврђивање резултата 
пословања.То подразумева  обављање следећих послова: 

• учешће у изради финансијског плана, његовог ребаланса, као и праћење његовог извршења, 
• подношење извештаја о финансијском пословању органима управљања и инспекцијским 

службама, 
• контирање и књижење свих пословних промена у финансијском књиговодству, 
• обрачун исплате зарада запослених као и свих накнада запосленима, пореза и доприноса, као и 

потребних законски прописаних евиденција  у вези наведених обрачуна и исплата,  
• обављање благајничког пословања, односно готовинсих уплата и исплата и вођење одговарајуће 

документације у  вези благајничког пословања,  
• извршава све послове у вези са финансијским  обавезама   и потраживањима  
• вођење евиденције о основним средствима и ситном инвентару, обрачун амортизације и 

ревалоризације основних средстава, 
• усклађивање стварног стања са књиговодственим, састављање и достављање извештаја о попису 

органима управљања, 
• обављање осталих послова у вези материјално-финансијског пословања школе, 
Периодичне односно тромесечне финансијске извештаје и завршни рачун, служба рачуноводства 

школе саставља и доставља у роковима прописаним чланом 8. Уредбе, на начин који се пропише 
подзаконским актима. 

Обавља и друге послове по налогу директора  Школе а у складу са Законом  о буџетском систему. 

6. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
РАДА ШКОЛЕ 

Добро планирање и програмирање неминовно захтева праћење, процену, корекције, усмеравање, као 
и коначну оцену реализованих активности. Ради тога, неопходна је потпуна, прецизна и свеобухватна 
анализа реализације плана и програма, као и њихова евалуација. Она треба да пружи одговоре на следећа 
питања: 

• како школа испуњава постављене задатке; 
• како, појединачно, чланови колектива и школски органи реализују план и програм рада; 
• како и колико наставници примењују и изводе осавремењавање наставе и ваннаставних 

активности, 
• каквим се методама при томе служе; 
• какав је ниво знања ученика; 
• какви су квантитет и квалитет извршеног рада. 
Како и колико је остварено од изложеног плана и програма пратиће се преко:  
• стручних актива, као основних јединица сложеног школског система, који имају тачан увид у 

рад и залагање сваког члана актива појединачно; 
• одељенских већа, која ће на својим састанцима разговарати и анализирати све проблеме и 

питања, заједничке и за ученике и за професоре, при чему долази до изражаја и мишљења 
ученика који овим скуповима присуствују као представници разредних заједница; 

• наставничког већа које утврђује како и колико је остварен план образовно васпитног рада, не 
само за поједина одељења, већ за школу у целини. 

• директора и помоћника директора, школског психолога и педагога који ће, током целе године, 
одржавати консултативне састанке са професорима и посећивати поједине часове, бележити 
утиске, анализирати часове и давати потребне инструкције. 

• процеса самовредновања рада школе као стандардизоване методологије за вредновање резултата 
рада школе у целини и изабраних кључних области.  

Ради потпунијег сагледавања постигнутих резултата, директор и помоћници директора ће користити 
извештаје стручних актива, разредних и одељенских већа, разредних старешина, ђачког парламента, 
извештаје и мишљења Министарства просвете и његових служби, као и других надлежних институција. 
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Процес самовредновња рада школе нам је омогућио објективно и систематско сагледавање квалитета 
и слабости у вреднованим кључним областима. До сада су вредноване следеће области: „Постигнућима 
ученика“, „Годишњи програм рада“, „Етос“, „Настава и учење“ и „Подршка ученицима“. Резултати процеса 
самовредновања рада школе служе као основа за Школско развојно планирање и стварање референци за 
квалитет рада при чему ће исте референце бити употребљене и у екстерној евалуацији рада школе коју ће 
спроводити Министарство просвете. За ову школску годину планирану област вредновања поред горе 
наведених одабраће школски тим за самовредновање. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Председник Школског одбора 
 

____________________________ 
Борисав Радојичић 
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