
 1 

 

 

Извештај о реализацији развојног плана   

Гимназије „ Исидора Секулић“ за шк. 2014/2015.  
 

 

 

 

 

Развојни план је стратешки план развоја установе за период од 2011. до 2016. године. Он 

садржи :  

-личну карту школе (основни подаци) 

- историјат школе 

- мисију 

- визију 

- мото („Радом до знања и успеха“) 

- приоритете у oстваривању образовно-васпитног рада 

- план и носиоце активности за сваку школску годину 

- план евалуације 

             Анализа стања школе изведена је на основу резултата добијених  испитавањем 

представника свих интересних група (ученици, родитељи, наставници природне групе 

предмета, наставници  друштвене  групе  предмета, чланови Школског одбора и 

представници локалне средине ) о  нивоу  развијености  7  области квалитета  рада. 

         На основу  свих  оцена  по  областима  квалитета  које   су  дали  представници  

интересних  група  изведене  су  средње  оцене  по  областима  квалитета  на  нивоу  Школе:  

1. РЕСУРСИ – 3,31  

2. ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА - 4,09 

3. ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА – 4,08 

4. РУКОВОЂЕЊЕ – 4,14  

5. ЕТОС - 4,17 

6. ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ – 3,87 

7. НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ – 3,76. 

  

Најнижу  средњу оцену добиле су  следеће  области  квалитета: 

     1. Ресурси- 3.31 

2. Настава и учење- 3.76 

3. Програм и годишњи програм рада школе- 3,87 

   

Анализом  критичних  области  у  складу  са  визијом  развоја  установљени су 

приоритети тј. тематске области које треба унапредити како бисмо постали школа какву 

желимо. Установљени су следећи приоритети:  

 

1. РЕСУРСИ – побољшање материјалних и техничких услова рада и      

     просторно проширење. 

  

2.НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ – осавремењавање наставе, кабинетска настава и стручно  

усавршавање  

 

3.ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  И  ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛЕ – прилагођавање 

школског програма интересовањима  и потребама ученика 
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За сваки приоритет и развојни циљ прецизно су утврђени задаци и  oдговарајуће активности 

за њихово остваривање. Утврђен је такође и временски план и план евалуације којим су 

дефинисани показатељи и критеријуми успешности , као и носиоци реализације предвиђених   

aктивности и oсобе задужене за  eвалуацију. 

 

Школски развојни план за период 2011/2016  прихваћен је од стране  Наставничког већа. 

Закључено је да Школски развојни план садржи све потребне елементе ; да је у односу на 

Развојни план за  претходни период конкретнији и  реалистичнији документ, да је у складу са 

визијом развоја и у функцији њеног остваривања. Након прихватања Школског развојног 

плана , Нaставничко веће га је препоручило Школском одбору Гимназије нa коначно  

усвајање. Нa седници Школског одбора Гимназије одржаној 13. 09. 2011. Школски развојни 

план је једногласно усвојен. 

 

Тим за развојно планирање прати реализацију развојног плана за сваку школску годину. 

Стручна већа квартално извештавају о реализацији развојног плана, а тим за Развојно 

планирање пише годишњи  извештај о реализацији Развојног плана и подноси га на крају 

школске године на усвајање  Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 

 

На основу извештаја директора Гимназије, извештаја стручних већа и друге евиденције која 

се води о наставним и ваннаставним активностима, могу се изнети следећи резултати у 

остваривању Развојног плана Гимназије за шк. 2014/15. годину: 

 

 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ – РЕСУРСИ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1 

Побољшање материјалних и техничких услова рада просторним проширењем и 

унапређивањем кабинетске наставе од шк. 2011/12. 

 

ЗАДАЦИ 

 

ПРВИ ЗАДАТАК :Надоградња спрата на школској згради и доградња простора за галерију 

«Исидора» од шк. 2011/12. 

 

Урађен је идејни и главни пројекат за доградњу и надоградњу школске зграде.Пројектни 

задатак јасно дефинише потребне садржаје у новом делу објекта, укупне површине око1350м 

квадратних и то : 

три до четири учионице капацитета 36 ученика са једним професорским кабинетом, кабинет 

за физику капацитета 36 ученика са једним професорским кабинетом; две библиотеке са 

читаоницама са по 15 места, мултифункционална сала капацитета 150 слушалаца; галеријски 

простор у приземљу дограђеног ,дела, површине око 150 м квадратних, који је могуће делити 

на мање целине. 

Надоградњу и доградњу је могуће реализовати у 2 фазе у зависности од висине  одобрених 

средстава. 

 

ДРУГИ ЗАДАТАК:Уређење школског дворишта од шк.  2011/12. 

 

У новембру 2014.  Градска управа за образовање,  Гимназији „Исидора Секулић“ је одобрила  

средства у вредности од 3,4 милиона за промену дела столарије. 

За време зимског распуста монтирано је 12 нових прозора на првом и другом спрату 

Школе. 
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ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Опремање фискултурне сале и постојећих кабинета и формирање нових 

кабинета и специјализованих учионица од шк. 2011/12. 

 

22.09.2014. отвoрена je рачунарскa учионица са 17 нових рачунара.  

 

У оквиру пројекта Развионица Школа је  опремљена  техником и наставним средствима у 

вредности од  80.000 еура. Свака учионица има телевизор и видеобим, три учионице имају 

паметне табле. Добијено је седам лаптоп рачунара која су додељена Стручном већу за 

природне науке, информатику и математику 2, биологију и хемију 1, библиотеку 1, историја 

1, физику 1 и један који је у медијатеци. Све учионице су опремљене одабраним наставним 

средствима по понуђеној спецификацији.   

16.10.2014. обезбеђен видеобим за учионицу физике.  

 

У новембру 2014.  Градска управа за образовање Школи је одобрила средства за израду 

пројектне документације за видео надзор,као и за рамове  за слике Галеријског простора 

поводом Дана школе. 

 

Фискултурна сала  je oпремана је у два наврата на основу учешћа  у пројекту  

MПС и ЕУ РАЗВИОНИЦА(у току првог тромесечја и на крају зимског распуста)   

Извршене су поправке заштитних мрежа и канапа за пењање. Такође су извршене неопходне 

поправке крова који је прокишњавао. 

 

 У новембру 2014. на конкурсу Покрајине за финансирање намештаја  за школе средњег 

образовања Аутономне покрајине Војводине Гимназији „Исидора Секулић“ су  одобрена  

средства која су утрошена за намештај учионица бр.9, 28, 30 и 5 и три  ормара за медијатеку. 

 

На конкурсу Покрајине за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе средњег 

образовања Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину Гимназија „Исидора 

Секулић“ су одобрена средства за рачунатску опрему која се састоји од 7 лаптоп рачунара и 

3 штампача. 

 

Крајем јуна 2015. године Градска управа за образовање Школи је одобрила средства за  

постављање противклизајућих трака за степениште, набавку намештаја за нову учионицу, 

која је  намењена за  наставу друштвене групе предмета, набавку намештаја за медијатеку 

након поплаве и за нове тракасте завесе у зборници Школе, што је и  реализовано у току 

летњег распуста.  

 

ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК: Опремање школске библиотеке од шк. 2011/12. и формирање 

специјализованих стручних библиотечких фондова од шк.  2011/12. 

 

Стручна већа су подносила захтеве за набављање стручне литературе, стручних часописа, 

речника, као и едукативних филмова. 

Задатак стручних већа је био да сагледају стање стручне литературе и да учествују у 

снабдевању школске библиотеке новим књигама за рад у редовној и додатној настави.   

Школска библиотека, чији фонд износи више од 8556 књига, оформљена је 1992. године. 

Одређен број књига набављен је захваљујући помоћи дародаваца и спонзора.  
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ДРУГИ ПРИОРИТЕТ : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

РАЗВОЈНИ  ЦИЉ 1. 

Побољшање квалитета наставе математике и информатике осавремењивањем наставних 

метода и успостављањем корелације између предмета 

 

ЗАДАЦИ : 

 

ПРВИ ЗАДАТАК: Прилагођавање наставних планова и програма из математике стварним 

могућностима ученика од шк.2011/12. 

 

Прелиминарно (иницијално) тестирање елементарног знања из математике за ученике првог 

разреда и анализа постигнутих резултата, као и корекција наставног плана и програма у 

складу са добијеним резултатима. 

У периоду 01.09. – 04. 09. 2014. године ученици природно-математичког смера првог разреда 

гимназије (одељења 1-1, 1-2, 1-3) радили су иницијални тест из математике, у трајању од 

једног школског часа. Тест је радило укупно 87 ученика. 

 

ДРУГИ ЗАДАТАК: Организација огледних часова и стварање базе података од шк. 2011/12. 

 

Рад на стварању базе података се одвија континуирано у току школске године. 

 

Настављена је сарадња са специјалним математичким смером Гимназије “Јован Јовановић 

Змај” и Природно-математичким факултетом у Новом Саду, као и Центром за младе таленте 

(везано за математику и информатику). 

 

Настављена је сарадња са ПМФ-ом у Новом Саду у вези са посетама студената математике 

часовима математике као и држању часова математике у нашoј Гимназији, у оквиру 

предмета Методика наставе математике. 

 

ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Увођење математичког програмског пакета GeoGebra у наставу од шк. 

2011/12. 

 

Математички програм Geo Gebra уведен је успешно у наставу математике од шк. 2011/12. 

 

ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК: Унапређење и побољшање практичних вежби на рачунару у области 

готових програмских пакета од шк. 2011/12. 

 

У септембру је извршено уводно тестирање ученика првог разреда из области готових 

програмских пакета и познавања интернета и корекција наставних планова и програма у 

складу са добијеним резултатима. 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2 

 

Унапређивање квалитета наставе осамостаљивањем ученика у стицању и примени знања и 

подизањем нивоа објективности оцењивања 
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ЗАДАЦИ 

 

ПРВИ ЗАДАТАК: Популаризација хемије од  шк.2011/12. 

 

Ученици су приступили друштвеној мрежи са наставнике и ученике Едмодо.Настава је 

допуњена  квизовима, Прези презентацијама и задацима за заинтересованије ученике. 

Инсталиран је нови програм о ПСЕ са свим информацијама о елементима . Представљен је 

ученицима 2. разреда на почетку полугодишта. Такође су ученици 1. разреда утврђивали и 

поверавали знање преко ЦД-а ( Логосови квизови) за проверу знања. Утисци су веома 

позитивни.  

 

Хемијска секција:  Ученицима 2. разреда  је на Едмоду постављен задатак који могу радити 

код куће. Предлог је био да истраже хемијске супстанце  одговорне за мирис,боју и укус 

биљака, воћа, поврћа..намирница. Два ученика су дала предлоге за Бета-каротен и Пиперин. ). 

Осим овог начина поставке, задатак је отворен и за ученике који немају налог на Едмоду.  

Задатак у оквиру секције су урадиле и ученице2.4 на тему : Феноли у етарским уљима. 

Укључени су и ученици3. разреда на тему: Хемија ватромета, Какао-активне супстанце,  

Антоцијани и Естри у воћу. 

 

Посета ПМФ-у: Дани отворених врата( март 2015)-матуранти и ученици 3.разреда са 

професоркама хемије и физике. На ПМФ-у-одсеку за Хемију  ученици су поново имали 

прилику да виде огледе, презентације и изглед лабораторија Аналитичке, Неорганске, 

Органске, Биохемије, Заштите животне средине.. 

 

ДРУГИ ЗАДАТАК: Популаризација физике, њених резултата и примене од шк. 2011/12. 

 

14. 02. одржано је у Гимназији окружно такмичење из физике 

 

03. 12. 2014. изведена је виртуална посета највећој физичкој лабораторији на планети. 

Програм успешно реализован. Ученици су ступили у контакт са нашим научницима 

запосленим у CERN-у и имали прилику лично да им поставе питања.  

Захваљујући нашим научницима др Предрагу Милиновићу и др Милошу Ђорђевићу сусрет 

је одржан на српском језику. 

Посета изложби Михајло Пупин. Ученици су имали прилике да учествују у интерактивној 

изложби о Михајлу Пупину током недеље Пупинизације, у Галерији Матице Српске. 

Од 9-10.05.2015.  одржан је 7. Фестивал науке у кампусу Универзитетског града коме су 

присуствовали наши ученици са професоркама хемије и физике.   

ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Афирмација научних метода и начина размишљања увођењем ученичких 

пројеката као припреме за истраживачку и проблемски усмерену наставу од шк. 2011/12. 

 

Настављена је примена пројектног учења у настави физике, започета прошле године. Као 

резултат објављен је „Први зборник ученичких радова из физике“ у електронској форми, 

који је представљен на 3К Конференцији 

 

18. септембар 2014. професорка математике Мирјана Јовановић је имала излагање на 

Завршној конференцији о визуелној математици (VisMathClosingConference) одржаној у 

Београду у периоду од 17 – 19. септембра 2014. Приказана су,том приликом, два примера из 

праксе: 

(Увод у испитивање квадратне функције и Инспирисани Ешером )  
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 26.11.2014. године актив математике рачунарства и информатике на челу са директорком 

Школе и актив физике, приредио је пријем представници центра за младе таленте Смиљи 

Думенчић, у нашој Гимназији и договорио о даљој сарадњи. 

 

У оквиру додатне наставе историје(професор П. Береш ) обрађиване су теме по избору 

ученика кроз разговоре са ученицима и пројекције документарних и играних филмова 

историјске тематике. Циљ је популаризација историје као науке и  развијање историјског 

начина мишљења и закључивања. 

 

Биљана Матић припремила је и препоручила 2 ученика за одлазак у Истраживачку станицу 

Петница: Димитрић Сару из 4/4 и Божовић Александру из  2/4. Обе су позване на семинар из 

психологије . 

 

У оквиру задатака везаних за РАЗВИОНИЦУ, обрађена је тема ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, 

ЖИВОТ У КУЋИ ИЛИ СТАНУ. Урађен је рад (тимски су радила 4 ученика 4.1 одељења, уз 

теоријско истраживање теме и  њену практичну примену на конкретну локалну средину и 

стамбени објекат) у форми матурског рада, презентован уз коришћење ИКТ технологије на 

часовима четвртог разреда, укључујући и час који је учествовао у самовредновању рада 

школе.са ученицима су радили професорке Пејовић – Себић, Р. Јокић и Б. Матић 

 

ТЕРЕНСКА НАСТАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ЗАСАВИЦА-МАНАСТИР ХОПОВО 

 

18. 10 2014.  73 ученика, све четири године, како природно-математичког тако и друштвено-

језичког смера и професорке биологије мр Јованка Терзић и Љиљана Вујовић и професорка 

географије Љиљана Самарџић. 

У Сремској Митровици посета је обухватила Царску палату, део некадашњег Сирмијума.  

Засавица је специјални резерват природе где тренутно живи више стотина врста риба, птица 

и осталих животиња, између осталих и  16 породица даброва који су добијени на поклон од 

Природњачког музеја из Минхена, који су се веома добро прилагодили животу на Засавици и 

многоструко увећали своју бројност. 

 

Манастир Ново Хопово је изграђен у 16. веку, као задужбина Ђурађа Бранковића, а посвећен 

је светом Николи. Највеће богатство манастира су мошти светог Теодора Тирона које се 

чувају у кивоту, у цркви. Иначе, ово су најстарије мошти на нашој планети. 

Ово је одличан начин очигледне наставе са корелацијом предмета.  Осим географије, 

историје, биологије и верске наставе, ова теренска настава би могла бити интересантна и 

професорима српског језика, ликовне културе и физичког васпитања (посета атлетском 

стадиону у Сремској Митровици). 

  

ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК: Обогаћивање наставе ликовне и музичке културе новим садржајима и 

отварањем школе према другим културним институцијама од шк. 2011//12. 

Сарадња са музејима, галеријама и позориштима 

 

Под менторством професорке историје М. Деман, ученици четвртог разреда су учествовали у 

радионици Музеја Војводине на тему Холокауст. 

 

Професор Јован Милинковић организовао је посету наших ученика Музеју Војводине, којом 

приликом су они видели 3 изложбе, као и посету катакомбама на Петроварадинској тврђави 
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Настављена је сарадња са музејима и галеријама у граду у , оквиру које су ученици заједно са 

професорком Јеленом Кнегић-Мандарић посетили велики број значајних музејских поставки 

и изложби. 

 

Сарадња са Српским народним позориштем је такође настављена,у оквиру које су ученици 

са професорком Снежаном Живанац одгледали неколико представа. 

 

Настављена је сарадња са Позориштем на Теразијама у Београду, као и са Југословенским 

драмским позориштем  

 

ПЕТИ ЗАДАТАК: Развијање позитивног става према физичкој култури и здравих животних 

ставова кроз предавања, трибине и учешће и хуманитарним акцијама од шк. 2011/12. 

 

26.05.2015. у Гимназији је одржана Трибина о репродуктивном здрављу за професоре и  

ученике другог разреда. 

У децембру 2014. у фискултурној сали Гимназије „Исидора Секулић“  Н о в и  Сад 

одржан је пети Меморијал „Лаза Крстић и Марица Џелатовић“, турнир у мушкој и 

женској школској гимнастици.   

 

Ученици 4. године су имали обуку МАТУРАНТСКОГ ПЛЕСА ( у току часова физичког 

васпитања) и извели су га на Тргу слободе 22. 05. 2015.  

 

Хуманитарне акције 

 

У Гимназији је посебно  наглашен један, пре свега хуман и људски аспект васпитног 

рада, кроз низ хуманитарних акција од којих су неке реализоване у сарадњи са Црвеним 

Крстом – „Игрчком до срца“, Помоћ пострадалима од поплава.П р о м о т ер и  и носиоци 

ових активности су ученици чланови  Ђачког парламента, Гис театра, Креативне 

радионице, ... 

-  Двадесети пут (двадесет година траје!)  спроведена је акција «Играчком до срца» - 

поклони  (играчке и слаткиши) и новогодишња представа за штићенике дневног 

боравка Специјалне Школе «Милан Петровић» (ГИС театар, проф. Слободан 

Торњански и Јелена Груба) 

- Наши ученици прикључили су се Симболичној манифестацији  Плавим кругом против 

дијабетеса, која је одржана на Тргу Слободе. 

Спроведена је, међу матурантима, хуманитарна Акција добровољног давања крви 

(Милан Богићевић, проф.и мр Ј. Терзић) 

- Приређено је Вече „Четвртком код Исидоре“ – дружење са Хором Исон – који чине 

деца са посебним потребама школе „Милан Петровић“ (Божидарка Андрић, проф.)  

- Припремљено је и послато 24  пакета  деци  на Косово 

-Акција „Чај за Сару“ – акција прикупљања средстава за лечење девојчице Саре  

-Акција „Чај за Децу лептире – акција прикупљања средстава за лечење деце оболеле 

од булозне епидермолизе куповином мајица  

- Спроведена је Хуманитарна акција „Чеп за лепши осмех – прикупљање пластичних 

чепова током шк. године како би се обезбедио новац за помоћ де  деци са 

инвалидитетом 

- Н о в чана п о м о ћ уплаћена је Удружењу оболелих  од дистрофије. 

- Омладина ЈАЗАС доделила је Захвалницу Гимназији  за подршку коју је указала 

овој организацији током програма вршњачке едукације  

Координатор хуманитарних акција је педагог ЈеленаГруба, проф. 



 8 

 

ПЕТИ ЗАДАТАК: Осамостаљивање ученика у стицању и примени знања из друштвене групе 

предмета кроз стицање знања изван учионице и израду самосталних мултимедијалних 

презентација од шк. 2011/12. 

 

Професорка Б. Матић обавила је тестирање ученика у вези са професионалном 

оријентацијом. 

 

Професорка Б. Матић је остварила сарадњу са филозофским и још неким факултетима у виду 

припрема за упис, али и учешћа наших ученика у њиховим истраживањима и пројектима. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3 

Подизање  нивоа професионалних компетенција наставника стручним усавршавањем и 

разменом искустава на међународном нивоу 

 

ПРВИ ЗАДАТАК: Организовање континуираног стручног усавршавања од школске 2011/12.  

 

О стручном усавршавању се води посебна евиденција и сачињава посебан извештај.   

Професори су укључени у рад стручних наставничких удружења (историја, социологија, 

физичко васпитање) 

 

ДРУГИ ЗАДАТАК: Организовање међународне конференције гимназија 3К (Култура, 

комуникација, компјутер) од шк. 2011/12. 

 

Пета међународна конференција 3К је одржана   у термину 07. 11. и 08 11 2015 

Аутор пројекта је директорка Гимназије, мр Ружица Вукобратовић, а подршку су пружиле и 

надлежне институције: Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице подржао је овај пројекат, а од школске 2011/12 год. Конференција 3К је 

акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. 

 Конференцију је отворила др Зита Бошњак, проректор за наставу Универзитета у Новом 

Саду. У току два дана, своје радове представили су, Патрик Кесиди (Patrick Cassidy), 

руководилац у области података и процене, Оезис Компани (Oasis Company) из Лондона ; др 

Борис Менрат (Boris Menrath), руководилац регионалне канцеларије за Југоисточну Европу и 

стручни саветник/координатор за немачки језик у Србији; Светлана Чупрунова, професор 

физике и Јелена Шмељова, професор географије из Гимназије бр.13,  Нижњи Новгород, 

Русија; мр Бранка Готовац, професор математике  на Свеучилишту у Сплиту, Ева Шпаљ и 

Невенка Антончић, професори математике  из XV Гимназије у Загребу, мр Татјана 

Станковић, Љиљана Ђуретановић, Нада Ранковић, професори математике и Јелена Марковић, 

професор физике из  Панчева, Наталија Будински, проф. математике  у школи „Петро 

Кузмјак“, Руски Крстур; Валентина Костић, професор математике из Гимназије у Пироту. 

Излагања гостију, кроз серију занимљивих предавања донела су много нових и оригиналних 

идеја и примера добре праксе, веома корисних за унапређење васпитно- образовног рада. 

 Својим радовима успешности Конференције допринели су и  професори Гимназије 

„Исидора Секулић“, мр Катица Дармановић, Дамир Малешев, Јелена Груба, Тамара Поповић, 

Јелена Ђорђевић и Босиљка Трифуновић Верначки. Посебан печат овогодишњој 

Конференцији, дали су ученици Гимназије „Исидора Секулић“, кроз презентацију радова на 

српском и енглеском језику:   Тамара Даниловић И Никола Радновић (проф. ментор Љиљана 

Вујовић), Андреј Добран, Лука Радовић, Алекса Покрајац и Алекса Туцаков (проф. ментори 

др Јасминка Радовановић и Мирјана Јовановић), Сандра Јелчић и Тања Ножица 

(проф.ментор Мирјана Јовановић), и Теодора Шишаковић (проф.ментор Марина Дороцки). 
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Практични део Конференције ове године чинили су часови математике (Ирена  Сударевић, 

проф. математике Техничке школе из Суботице)  и час српског језика и књижевности  ( мр 

Светлана Торњански Брашњовић, проф. Гимназије „Исидора Секулић“). Гости Конференције 

били су и директор Гимназије у Бања Луци и професори из Гимназије у Кикинди. 

Током читаве Конференције обезбеђен је симултани превод на енглески и руски језик, због 

међународног карактера скупа и активног учешћа гостију из иностранства. 

Пета,  јубиларна Конференција 3К, и у садржајном и у формалном смислу,  имала је све 

карактеристике међународног скупа високог квалитета, што је и истакнуто на Округлом  

столу посвећеном закључцима Конференције о предностима и недостацима употребе ИКТ-а 

у настави. 

У сарадњи Гимназије „Исидора Секулић“ и Педагошког друштва Војводине, публикован је , 

као и сваке године, вишејезични  Зборник радова учесника Кон 

 

 

ТРЕЋИ  ПРИОРИТЕТ 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ – Прилагођавање и проширивање  Школског програма уважавањем 

потреба и интересовања  ученика   

 

ЗАДАЦИ: 

  

ПРВИ ЗАДАТАК: Увођење факултативне  наставе и учешће у програмима међународне 

сарадње кроз: 

  

Обука за стицање  ДСД дипломе од шк. 2011/12. 

 

Директорка Гимназије мр Ружица Вукобратовић и прoфесоркa M.Jaнковић су у месецу 

октобру учествовале на Другој кoнференцији директорa DSD-школа у Бeoграду. 

Професорка M. Jaнковић je у сарадњи сa ZfA,  Mинистарством спoљних пoслова Рeпублике 

Нeмачкe, у нашој Гимназији учествовала у организацији дводневног семинарa за прoфесоре 

немачког језика кojи рaде у  DSD школама. 

23-24. фебруара 2015. у нашој школи je биo oрганизован сeминар Vorkonferenz-Pilotprüfung, 

поводом завршних припремних aктивности зa DSD-испит. Сeминару je присуствовало 30 

професора нeмачког jeзика из Вojвoдине.  

 

Oд 11. do 13.мaртa 2015. у Гимназији je пo први пут биo спроведен DSD-испит. Припремна 

настава за полагање испита је одржана од септембра 2014. до марта 2015.За испит сe 

пријавио укупно 41 ученик и сви су изашли нa сва чeтири дела испита. Резултати испита су 

показали да наши учeници пoседују високо знање немачког jeзика. Укупно 35 ученика је 

пoложилo испит. 

21.= априла 2015.  Гимназију „Исидора Сeкулић“ je пoсeтилa његoва eкселeнцијa Aмбасадор 

СР Нeмачкe Vilhelm Hajnc и том приликом се упознао сa Директоркм школе, професоркама 

немачког језика и учeницимa. Toм приликом ученици  III i IV рaзреда и прoфесорке немaчког 

jeзикa су oрганизовали пригодан прогрaм. Пoсети  Aмбасaдoрa je присуствовало двадесетак  

нoвинaра. 

Ученица Aња Пилипoвић II6 ( ментор професорка M. Jaнковић) победила је на конкурсу 

Schwaben Internationa из Штутгарта, тако да је добила стипендију у виду једномесечног 

боравка у СР Немaчкoj, у Штутгарту. 
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Сарадња са  Српско-руским   друштвом од шк. 2011/12. 

 

Професорка руског jeзика Т. Поповић je припремала  ученицу за  Oкругли сто на тeму: 

Србиja и Русиja у Првом светском рату. 

Такође је припремила ученикe зa Oкругли сто на теме: Национални паркови Србиje, Mихајло 

Пупин и Исидора Сeкулић. 

Припремила је ученике зa jaвни чaс „70 гoдина пoбеде нaд фaшизмом“  07.05.2015. 

Професорка руског језика Т. Поповић припремила је ученике за учешће на  такмичењу из 

руског језика НИС олимпијада,у чијем финалу је ученица Гимназије  М. Пантелић освојила 4. 

место , а Ј. Амиџић 6. место. 

 

Сарадња са  Гимназијом Но 13 из Нижњег Новгорода од  шк. 2011/2012. 

 

Сарадња са Гимназијом бр. 13 из Њижњег Новгорода је настављена(реализована посета 

делегације   ученика и професора Гимназије „Исидора Секулић“ Гимназији бр. 13 из Нижњег 

Новгорода од 18. 10. до 25. 10. 2014)      

Од 7-8.11.2014. двочлана делегација Гимназије Н13 из Нижњег Новгорода 

учествовала је на ПЕТОЈ  МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ  ГИМНАЗИЈА, 3К 

са радовима.  

 Од  18 -24.03.2015. Дан школе су увеличали гости из Нижњег Новгорода из 

Гимназије Н13 и то делегација од 10 чланова(директорка, 5 професора и 4 

ученика). 

Од 6-10.04.2015. на позив господина Чупрунова, ректора Универзитета  Лобачевски, у 

Нижњем Новгороду боравиле су директорка Гимназије „Исидора Секулић“ и професорка 

руског језика у делегацији Града Новог Сада, поводом манифестације  „Дани Србије у Н. 

Новгороду“ на отварању  Српског културног центра у Н. Новгороду. 

  

Кар Мун конференција од шк. 2011/12. 

 

Mарта 2015. професорка Светлана Павловић водила је ученике на  конференцију КАР МУН 

за ученике средњих школа из Европе у двојезичној гимназији Каринти Фригеш у 

Будимпешти. На конференцији је симулиран рад УН. И ове школске године бележимо 

запажено учешће. 

 

Европске студије од шк. 2014/15 . 

 

 Директорка Гимназије и професорка К. Вукелић боравиле су у Белгији на Међународној 

конференцији Европских студија 

 

ДРУГИ ЗАДАТАК: Проширење понуде ваннаставних активности кроз: 

  

 Увођење секције за WEB – дизајн и унапређење  постојећег  сајта Гимназије од школске 

2011/12.године 

  

Унапређени и модернизовани сајт гимназије се редовно одржава , пошто је формирана 

редакција састављена од ученика и професора која ће редовно допуњавати и ажурирати сајт. 

Сајт је преведен на немачки језик. 

 За одржавање веб сајта задужен је  професор Л. Копања.  
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Побољшање и унапређење секције из области програмирања од 2011/12.године  

 

Aнкетирани су ученици који имају искуства у програмирању и у складу са резултатима 

подељени у групе по нивоима знања.Успостављена је сарадња са  специјалним 

математичким смером Гимназије „Ј.Ј.Змај“ и ПМФ-ом у Новом Саду, као и центром за младе 

таленте.Наша Гимназија једна од 23 школе укључене у пројекат“ Кликни безбедно“. 

 

Увођење нових спортских  секција од шк. 2011/12.године 

 

У току школске године одржавана је секција за кошарку (30 ученика) а учествовали су и 

бивши ученици гимназије 

 

Активности хора од шк. 2011/12. 

 

Руководилац Снежана Живанац,професор музичке културе 

Током школске године хор је наступао на свечаностима у школи и ван ње: 

Хор је наступио на Светосавској Академији 

Свечана академија поводом обележавања 25 година Гимназије/ програм посвећен Исидори 

Секулић/ одржана у Галерији Матице Српске 

Хор је учествовао на Showtime- програм посвећен историји филма 

27. 11. 2014. гостовање  хора ИСОН школе Др Милан Петровић у Новом Саду 

 

 Мултукултурална едукација од  шк. 2011/12.године  

 

Ученици Гимназије учествовали су и ове године на Купу толеранције (Зрењанин) и освојили 

прво место у одбојци 

 

Развој медијске писмености од  шк. 2011/12 

 

У складу са анексом Школског програма где је предложено тематско планирање,  редовна 

настава ( по  четири часа) из предмета социологија, психологија и историја у априлу месецу 

и посебно рад социолошке секције посвећен је одабраној теми : ЛИЧНОСТ . Са социолошког 

аспекта , обрађена је тема СЛАВНЕ ЛИЧНОСТИ  и њихов утицај на младе. Као продукт, 

настали су плакати које су израдили ученици на часовима додатне наставе из психологије, 

социологије и историје.  

 

Формирање секције  Живи кутак и Изложба кућних љубимаца од шк.2011/12. 

 

Секција „Живи кутак“ (руководилац професорка Љ. Вујовић) је водила бригу о животињама 

у кабинету за биологију и организовала изложбу кућних љубимаца 4. 06. 2015. 

   

ТРЕЋИ ЗАДАТАК:. Афирмисање ученичког стваралаштва кроз: 

 

   Увођење креативне радионице ускршњи и божићни аранжмани од шк. 2011/12.године  

 

-Секција Креативна радионица под руководством професорке Ј. Терзић организовала је 

хуманитарну продајну изложбу Божићних и новогодишњих аранжмана, честитки и украса  

- За новогодишње и божићне празнике по,  руководством Ј. Кнегић Мандарић школа је 

украшена новогодишњим аранжманима 

 



 12 

Формирање секције Исидорини еколози од шк. 2011/12. 

 

- 9.10.2014. обилазак Дунавског парка у сарадњи са Покретом горана Новог Сада за ученике 

1. и 3. разреда. 

- 9-14.10.2014. учешће на 7. Међународном УНЕСКО кампу у Кикинди (ученици 3. разреда- 

Марија Миланко, Петар Ковач и Душан Лукетић- ментор- мр Јованка Терзић). 

-17.04.2015. учешће на међународном квизу ,,Желиш ли да постанеш еколог“ у оквиру 

манифестације ,,Ноћ биологије“ на ПМФ у Новом Саду. Екипа наше гимназије  је освојила  1. 

место. Награда је 5 дана теренске наставе на Копаонику са студентима биологије и екологије 

и ментором екипе, професорком  биологије. 

-24.10.2014. учешће на промоцији Приручника за еко едукаторе ,,Зелена страна града, у чијој 

изради су учествовали ученици еколошке секције. 

-13.11.2014. учешће на перформансу ,,Плави круг“  поводом обележавања Дана борбе против 

дијабетеса  

- Ученици Еколошке секције су учествовали на наградном конкурсу ,,Енергија свуда око 

нас“ и 29.01.2014. освојили треће место . 

-28.04.2015. теренски рад из биологије и екологије на Фрушкој гори реализовали  ученици са  

професорком биологије. 

-13.06.2015. теренски рад на Фрушкој гори (биологија и географија).  

-30.01.2014. Добровољно давање крви 

 

Креативно коришћење слободног времена кроз организовање сусрета „Четвртком код 

Исидоре“  

 

  

-22.04.2015. вече  Беседништва, уз музички програм, припремио професор филозофије. 

Д. Малешев 

-11.02.2015. и 7. 05. 2015.и 3. 06.  одржано је у Гимназији „Исидора Секулић“  школско 

такмичење у вођењу дебате.  

-23.10..2014. у Гимназији је одржано шаховско вече (организација професор Д. Малешев) 

  

23. октобра 2014. одржано је немачко вече (Deutsher Abend) које су припремиле професорке 

немачког језика и ученици Гимназије 

 

Организован је сусрет са истакнутим позоришним редитељем Никитом Миливојевићем 

фебруара месеца 2015. Одазвао се велики број ученика, не само чланова драмске секције.  

 

Од 23-24.04.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“  одржани су програми 9. Међународног 

фестивала прозе ПРОСЕФЕСТ.Ова манифестација одвија се у Гимназији трећи пут. Гости у 

Гимназији су били познати писци (Бора Ћосић и Саманта Швеблин)Ученике је припремила 

професорка К. Дармановић.    

 

Промоција књиге С. Торњанског Још неки школски примери 18. 06. 2015. 

 

Школски фестивал театра на страним језицима од шк. 2011/12 

 

Овај  пројекат је  подржан од стране Покрајинског секретаријата за образовање и први пут 

реализован  у  новембру 2011.  

Ове школске године 18. и 19. маја 2015. одржан је други вишејезични фестивал школског 

театра у Позоришту младих.  



 13 

Фестивал је окупио 150 ученика из четири гимназије у Србији(Шабац, Ниш, Пожаревац, 

Суботица) и три гимназије из Новог Сада(Гимназија „Исидора Секулић“, Карловачка 

гимназија и гимназија „Ј. Ј. Змај“)Наша Гимназија, која је и званични организатор фестивала 

учествовала је са две представе на француском језику (Phenomenes-ментор проф. М. 

Парежанин) и на енглеском језику (As you like it ментор проф. Б. Трифуновић-Верначки )Две 

незаборавне вечери, седам школа, 8 представа на енглеском, француском и шпанском језику 

на најбољи начин, кроз спој књижевности и позоришне уметности, афирмисале су стране 

језике који се уче у средњим школама.... 

Представа As You like it (Како вам драго) изведена је на другом Шекспир фесивалу у Србији 

30. јуна 2015.у оквиру пратећег програма фестивала у културном центру Инђија.Овај 

фестивал је јединствен по свом концепту, јер негује искључиво Шекспирова драмска дела и 

игра се на отвореном простору, као у Шекспирово време. Фестивал је окупио професионалне 

театре из Белорусије, Ирана, Македоније и Србије, па својим учешћем наш театар  

превазилази школске оквире и показује да је Шекспир доступан не само професионалним 

глумцима, већ и малим школским дружинама... 

       

* * * 

Анекс развојног плана Гимназије је усвојен на седници Школског одбора гимназије 14. 09. 

2014. Анекс садржи: 

-програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и превенције других облика 

ризичног понашања 

-програм безбедности и здравља на раду 

-мере за унапређивање доступности и квалитета образовања и васпитања за ученике 

којима је потребна додатна подршка 

-план стручног усавршавања запослених 

-план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе 

-програм сарадње са друштвеном средином 

-план културне и јавне делатности школе 

-мере превенције осипања броја ученика 

-план рада са талентованим и надареним ученицима 

- план припреме за матурски испит 

- критеријуми и мерила за самовредновање 

 

Тим за развојно планирање : 

Мр Ружица Вукобратовић, директор Гимназије 

Татјана Пејовић- Себић, координатор 

Биљана Матић- психолог 

Јелена Груба –педагог 

Душан Милутиновић- медијатекар 

Ранка Јокић – професор 

Слободан Торњански –професор 

Брано Пијетловић- Школски одбор 

Гордана Брљак- Савет родитеља 

Ања Худак- ђачки парламент 

 

У Новом Саду,  08.09. 2015.                                              

 

Директор                                                                         Координатор тима за развојно планирање                          

 

мр Ружица Вукобратовић                                             Татјана Пејовић Себић 
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