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ОПШ ТИ ПОДАЦИ
Историјат и материјално-технички услови рада Школе
Гимназија “Исидора Секулић” формирана је Одлуком Скупштине о п ш т и не
Н о в и Сад, 19.јуна 1990.године.Скупштина АП Војводине је 25.априла 1991. године
донела Одлуку, којом је Гимназији пренела право коришћења и распола гања на згради у
улици Владике П л а т о н а бр.2.
Са коришћењем наведеног простора школа је започела 15.јануара 1992.године, после
об и м н е адаптације. Школа располаже следећим п р о с т о р о м за извођење наставе и
других облика рада:
–сутерен
(кабинет за страни
језик, рачунарска учионица- кабинет
за
информатику,кабинет и лабораторија за физику)
–п р и з е м љ е (кабинет за страни језик, кабинет за музичку и ликовну културу, кабинет за
историју и географију, кабинет за математику)
–други спрат (два кабинета за српски језик и књижевност, рачунарска учионица - кабинет
за математику, кабинети за биологију и хемију са заједничком п р и п р е м н о м
просторијом)
–н а п р в о м с п р а т у смештене су канцеларија директора, секретара, рачуноводства и п-п
службе, затим зборница, библиотека- медијатека и Свечана сала, као и Галеријски
простор
Фискултурна сала отворена je 27.јануара 2005.године. Сала заузима површину од
1.350 метара квадратних.О с н о в н а н а м е н а је у функцији наставе физичког васпитањаи
спортских секција а постоје услови и могућност за одржавање спортских такмичења.
П р о ф е с о р и физичког васпитања имају свој кабинет, као и простор за одлагање
спортских справа.
О д усељења у зграду радило се на комплетирању о п р е м е у школским кабинетима,
у складу са н о р м а т и в о м , колико су то материјалне могућности дозвољавале, али се
м о р а имати у виду да је иновација наставних средстава и техничких помагала интензиван
процес који захтева, пре свега, знатна финансијска средства за набавку све савременије
опреме, о чему руководство, на челу са директором, в е о м а води рачуна.
У току шк. 2014/15.године: отворена је рачунарска учионица са 17 нових рачунара; У
оквиру „Развионице“ школа је опремљена техником и наставним средствима - свака
учионица има тв, видеобим, три учионице имају Паметне табле, Добијено је седам лаптоп
рачунара која су додељена стручном већима и библиотеци. Обновљен је намештај у
учионици 9,28,30 и 5 и у медијатеци, у току зимског распуста постављени су нови
прозори на првом спрату и у приземљу школе – 12 нових прозора. У току летњег распуста
започети су радови на претварању стамбене јединице која је, као део шк. зграде, прешла у
власништво Гимназије, у учионицу. Због хаварије – изливање воде, реновирана је
медијатека и припремна просторија за хемију и биологију, у току л етњег распуста.
Мањак радног простора у Школи присутан је од оснивања Гимназије, а све је
израженији из године у годину,п о с е б н о приликом организације и извођења наставе
страних језика и наставе информатике и поделе на групе из изборног предмета. Из на ведених разлога и Свечана сала д е л о м је стављена у функцију учионичког простора,што
отежава организацију и извођење културно-уметничких активности за које у Школи влада
интерес и ђака и професора.
Зато је већ годинама актуелан Идејни пројекат за доградњу и надоградњу зграде Школе
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који одговара стварним потребама. Пројектни задатак јасно дефинише потребне садржаје
у новопројектном делу објекта, укупне нето п о в р ш и н е око 1350 м2 и то: четири учионице капацитета 36 ученика са једним професорским кабинетом, кабинет за физику
капацитета 36 ученика са једним професорским кабинетом. Две библиотеке за дру штвено-језички и природнио-математичког смер са читаоницама са п о 15 места, мултифункционална сала капацитета 150 слушалаца,п о могућству амфитеатралног типа са
фоајеом. Галеријски простор у приземљу дограђеног дела, површине око 150 м 2,који је
могуће делити на мање целине. Надоградњу и доградњу могуће је реализовати у две фазе, у
зависности од одобрених средстава.
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Календар рада Школе
Школска 2012/2013. година започела је, како је и планирано, 1.септембра, 2014.

године.
Зимски распуст трајао је од 24. децембра 2014. до 19. јануара 2015.
Пролећни распуст трајао од 3.до 13.априла 2015. године.
Друго полугодиште трајало је, како је и планирано, за м ат ур а н т е до 22.маја, а за
ученике првог, другог и трећег разреда до 19. јуна 2015.
У току школске 2014/2015.године, настава се одвијала п о П р а в и л н и к у о
ш к о л с к о м к а л е н д а р у рада за средње школе у Војводини, који је прописан од
стране Покрајинског секретаријата за образовање,управу и националне заједнице.

По да ци о ученицима
У школску 2014/2015.годину уписана је двадесет пета генерација ученика Гимназије
“Исидора Секулић”, у шест одељења првог разреда (3 природноматематичког и 3
друштвено-језичког смера).
Број ученика у 24 одељења,п о шест у првом, другом, трећем и четвртом разреду
т о к о м шк. 2014/15.године, на крају шк. године је 797 ученика.

Први разред…

184 на почетку шк. године
185 на полугодишту

184 на крају шк. године
Други разред...

207 на почетку шк. год.
207на полугодишту
207 на крају шк. године

Трећи разред...

204 на почетку шк. год.
204 на полугодишту
204 на крају шк. године

Четврти разред…

202 на почетку шк. год.
202 на полугодишту
202 на крају шк. године
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Структура ученика п р е м а полу:
М

Ж

Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред

77
101
83
90

107
106
121
112

Укупно

351

446
360

439

По сазнањима које Школа има, са оба родитеља (комплетна породица) живи 692
ученикa, 94 ученика живи са једним родитељем или старатељем.У Ђачком д о м у Николајевска и Бранково коло боравило је 11 ученика.
Н а градском подручју Н о в о г Сада живи 652 ученика, а 145 ученика има статус
путника.
Ове шк. године, у складу са правилима Министарства здравља и Педија тријске
службе у Новом Саду, програм заштите здравља- систематски лекарски преглед
ученика првог и трећег разреда обављали су изабрани лекари у свим амбулантама у граду,
а Школа ове године није и н ф о р м и с а н а о резултатима који би указивали на опште
здравствено стање ученика.
Због различитих здравствених проблема, а п о п р е п о руци лекара, ..... ученика
ослобођено од наставе физичког васпитања.
Из наведених разлога здравствена едукација, са п о с е б н и м тежиштем на сузбијање
лоших и п о здравље штетних навика (пушење, конзумирање алкохола и друго) која је
успешно реализована протекле школске године и убудуће ће заузимати значајн о место,
како у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности, тако и кроз про моцију
здравог начина живота, кроз предавање, радионице и вршњачку едукацију у Школи и на
нивоу Града, а посебно је важно ангажовање чланова Ђачког парламента, које је било
изузетно значајно протекле шк. Године.
Као једна,од десет школа у Војводини, наша Гимназија је ове шк. године била део
пилот Пројекта под називом Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу у
организацији Владе Војводине -Секретаријат за спорт и омладину. Овом едукацијом
обухваћени су ученици другог разреда.

На крају другог полугодишта, после радионица, одржана је Трибина о Репродуктивном
здрављу за ученике другог разреда (26.маја 2015.) а евалуација је показала веома добре
резултате и позитиван став ученика о овом Пројекту и начину на који је реализован.
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Кадровска структура з а п о с л е н и х
раднистаж
33

Н а с т а в н о - в а с п и т н и кадар
Вукобратовић мр Ружица, директор од 7.јула 2007.
Радовановић др Јасминка, проф. м а т е м а т и к е
М и л а н о в и ћ д р Ивана, проф. м а т е м а т и к е
Торњански Брашњовић др Светлана, проф. српског јез и књиж

27
15
12

Дармановић м р Катица, проф. српског језика и књиж..

22

Терзић м р Јованка, проф. биологије
Копања м р Лазар.проф. и н ф о р м а т и к е

20
12

Арсић Лидија, проф. и н ф о р м а т и к е
Богићевић Милан, проф. физичког васпитања
Береш Предраг, проф. историје
Беара Вуковић Радослава, проф. и н ф о р м а т и к е
Андрић Божидарка, проф. верске наставе
Вукелић Кристина, п р о ф . енглеског језика
Груба Јелена, проф.- педагог
Деман Миланка, проф.историје
Ђорђевић Јелена, проф. српског јез. и књиж.
Живанац Снежана, проф. музичке културе
Јанковић Милан, проф. филозофије
Јовановић Мирјана, проф. м а т е м а т и к е

30
19
12
30
10
17
25
32
18
25
24
24

Jокић Ранка, проф. географије – п о м о ћ н и к директора
Јаковљевић Лука, проф. физичке културе
Кнегић Мандарић Јелена проф. ликовне културе
Ликић Милка, проф. латинског језика
М а т и ћ Биљана, проф. - психолог
Малешев Дамир, проф. филозофије

34
11
10
38
27
18

Милутиновић Душан, проф. -библиотекар
П а н и ћ Веселин, проф. физике
Парежанин Мирјана, проф. француског језика
Пејовић-Себић Татјана, проф. социологије
П р о д а н о в Јован, проф. физике

25
39
24
24
33

Павловић Светлана, проф. енглеског језика
Рашковић Ивана, проф. хемије
Торњански Слободан, проф. српског језика и књиж.
Трифуновић Верначки Босиљка, проф. енгл. језика
Вујовић Љиљана, проф. биологије

21
8
37
21
37
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Форкапић Андреј, проф.српског језика и књиж.
Кошић Мирослав, проф. грађанског васпитања
Влашић Дијана, проф. биологије
П о п о в и ћ Тамара, проф. руског језика
Милинковић Јован, проф. историје
Јанковић Марија, проф. немачког јез.
Гагић Звездан, проф. физике
Дороцки Марина, проф. физике
Миљевић Ивана, проф. немачког језика
Самарџић Љиљана, проф. географије
Скакавац Оља, проф. математике
Ристић Драгана, проф. хемије
Браовић Вишња, проф. физичке културе
Тркља Софија, проф.енглеског језика (на боловању)
Зиројевић Ивана, проф. географије
Ликић Драгана, проф. хемије
Срђанов Миљана, проф. енглеског језика (на замени)

12
7
9
10
7
6
5
6
5
4
4
7
8
9
2
2

Божић Тамара, проф. немачког језика (прво пол.)
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Административно особље
Ромелић Марија, секретар
Остојић Марица, шеф рачуноводства
Мирковић Тања, референт за админстр.ученичка питања
Јокић Бошко, благајник
П о м о ћ н о техничко особље
Греку Михоне, чистачица
Новаковић Јулка, чистачица
Проле Зора, чистачица
Крстић Наташа, чистачица
Панић Вера, чистачица
Фифа Фатима, чистачица
Поповић Маријана, чистачица (на замени)
Миленковић Милан, радник на одржавању дворишта
Поповић Душан, домар
20

9
25
6
2

26
17
18
8
25

12

Пензионисан је Јово Пејић, проф. математике.
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I I П Р ЕГ Л ЕД Р ЕА Л И З А Ц И Ј Е В А С П И Т Н О
О Б Р А З О В Н О Г РАДА
Редовна настава
У току школске године настава се одвијала у две смене: преподневној и п о п о дневној. С м е н у је чинило 12 одељења.
Прва смена: I 1, 2, 3, 4, 5, 6 III1, 2, 3, 4, 5, 6
Друга смена:II 1, 2, 3, 4, 5, 6 IV 1, 2, 3, 4, 5, 6
С м е н е су мењане недељно. Рад у првој с м е н и одвијао се у времену од 7, 3о за
преподневн у и 13, 3о зап о п о д н е в н у смену. Настава се одвијала у 12 кабинета,
једнојполуучионици и, у недостатку простора, у свечаној сали.. Настава физичког
васпитања у потпуности је одржана у фискултурној сали.
Т о к о м шк. године образовноваспитна делатност Школе остварена је у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњој школи,
Статутом Гимназије, Подзаконским актима - Правилницима, Школским програмом,
Годишњим планом рада Школе, Развојним планом школе и Школским календаром.
Реализовани су садржаји из 18 наставних предмета, од првог до четвртог разреда.
Реализација наставе за шк. 2014/2015.годину је комплетна, а настава је била стучно
заступљена у свим предметима.
Изборна настава
Изборна наставе се одвијала из два предмета: верска настава и грађанско васпитање.
После спроведене анкете ученика првог разреда уједначен број ученика определио се за
верску наставу,о д н о с н о грађанско васпитање. Верску наставу Српске православне цркве
реализовала је Божидарка Андрић.Наставу Грађанског васпитања реализовао је Мирослав
Кошић и Татјана Пејовић Себић (један час).
Допунски рад
У циљу подршке ученицима у превазилажењу индивидуалних тешкоћа у
савладавању градива и омогући лакше праћење редовне наставе, часови допунског рада
су организовани из оних наставних предмета где се за то указала потреба и за ученике
који нису постигли позитиван успех, а професори су били у обавези да часове допунског
рада евидентирају у Књигу евиденције осталих
облика образовноваспитн о г рада.
Допунска настава је п о с е б н о организована у време зимског распуста за ученике који су
имали «опомену» н а полугодишту, п р е м а утрврђеном распореду, о чему су ученици
били благовремено обавештени.
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П р и п р е м н и рад
У току школске године п ри п р е мн а настава организована је у виду консултација и
менторског рада за ученике који су, из објективних разлога полагали разредни испит– из
страног језика, као и за ученике четвртог разреда, приликом избора и израде м а турског
рада.П р и п р е м н и рад са матурантима започео је уп р в о м полугодишту и трајао је до
матурског испита, до маја 2015. Овај облик рада такође је евидентиран у Књигу евиденције
осталих облика образовно-васпитног рада.
Додатни рад и резултати са такмичења
Циљ додатног рада, као обавезног облика ваннаставних активности, јесте да се
омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе знање из п о јединих наставних предмета и области, у складу са својим интересовањима, с п о с о б н о с т и м а и склоностима и да се подстакне развој критичког, логичког и стваралачког
мишљења код ученика. И поред објективних тешкоћа (недостатак средстава за ову
н а м е н у и скучен школски простор), овај облик рада са ученицима амби ц и оз н о је замишљен, па су и ове године, на такмичењима највишег нивоа, наши најбољи ученици
остварили запажене резултате.
Резултати са ТАКМИЧЕЊА:
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – На Реп убличком такмичењу из
књижевности за најбољи средњошколски задатак, ЈОВАНА НИКОЛЕТИЋ 4 -4,
освојила је ПРВО место .Проф. ментор - др Светлана Торњански Брашњовић
МАТЕМАТИКА– Н а 57. Државном такмичењу : учествовао је Страхиња Јанковић,
2-2. Професор ментор- др Јасминка Радовановић
Н а математичком Е к и п н о м првенству средњих школа РС- 37. Архимедесов
матемaтички турнир, екипу су чинили ученици: Никола Милосављевић 1-2, Алекса
Стојковић 2-2, Милан Кресовић 3-2, Вук Баришић 4-2. Екипа је званично похваљен, а
појединачно је похваљен Вук Баришић.
Екипу је водила ОљаСкакавац, проф.
ФИЗИКА - Н а Републичком такмичењу учествовао је Алекса Стојшић, 2-2.
Проф.ментор-Јован Проданов
ХЕМИЈА– Н а Републичком такмичењу – учествовао је Душан Иванић, 2-1.
Професор ментор – Драгана Ристић
Страни језик
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -На Републичком такмичењу учествовали су Филип
Лапчевић 4-2 и Владан Копривица 4 -5. Проф.ментор Босиљка Трифуновић
Верначки
РУСКИ ЈЕЗИК - На Олимпијади из руског језика учестовале су Маријана
Пантелић, 2-6 и Ј о в а н а А м и џ и ћ 4 - 6 . Проф.ментор – Тамара Поповић.
БИОЛОГИЈА – Н а Републичком такмичењу учествовали су Митар Добранић 33,Душан Збућновић 3-3, Алекса Илинчић 3-2. Проф.ментор- мр ЈованкаТерзић и
Вања Ножица 4-2 Проф.ментор ЉиљанаВујо вић.
1
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ИСТОРИЈА- На Републичком такмичењу учествовали су Михајло Морача и
Елена Марић 2-4. Проф. Ментор Миланка Деман
СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ – КУП Толеранције 2014- ПРВО место у одбојци освојила је
Мушка одбојкашка екипа – Неђељко Радовић 4-5, Вук Баришић, Александар Груба,
Немања Стојадиновић, Лазар Бајандић, Илија Љубојевић, Игор Јандрић и Никола Слокар.
Проф.-селектор Лука Јаковљевић. За овај успех екипа је награђена едукативним
путовањем у Праг од стране Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину.
За остварен успех на Републичком такмичењу, Скупштина Града доделила је, новчану
награду, у јуну 2015. Јовани Николетић.
Још неки успеси:
















18.-25.октобар 2014. – Група професора и матуранткиња Ивана Благојевић, посетили су
Гимназију бр.13 у Нижњем Новгороду и учествовали у раду Округлог
стола.Проф.ментор Тамара Поповић
7,8.новембар – На петој Међународној конференцији Гимназија 3К (комуникацијакултура-компјутер), учестовали су и ученици – Тамара Даниловић, Никола Радновић,
Андреј Добран, Алекса Туцаков, Алекса Покрајац, Лука Радовић,Сандра Јелчић, Тања
Ножица, Теодора Шишаковић
22.новембар – На 20.МАТИНЕУ немачке поезије трећу награду освојили су наши
ученици – Бојана Ерић, Теодора Петровић, Марко Митровић. Проф. ментор Ивана
Миљевић
Јануар 2015. - На такмичењу Енергија је свуда око нас, ТРЕЋЕ место освојили су
Петар Ковач, Марко Матић и Алекса Лукач. Проф. ментор мр Јованка Терзић
5. - 8. марта 2015, екипа ученика –Душан Иванић, Лука Кричковић, Тина Арсенијевић
и Марко Матић учествовали су на Конференцији КАР МУН (симулација рада
Уједињених нација) у Будимпешти. Проф.ментор Светлана Павловић
Март - На међународном Квизу „Желите ли да постанете еколог“, у оквиру „Ноћи
биологије“, екипа у саставу Драгана Црнчевић, Исидора Савић и Митар Добранић
освојила је ПРВО место и, као награду, боравак на Копаонику. Проф. ментор мр Јованка
Терзић
Април – На такмичењу Challenge Junior, на ФТН-у, Лука Радовић, Милица Ћетковић,
Ненад Спасојевић освојио је ДРУГО место.
Мај- На Интернационалном Фестивалу Памети, Александар Буљевић заузео је ПРВО
место а учестовали су и Андреј Стоајановић и Соња Стојановић. Проф.ментор Јелена
Кнегић Мандарић.
Чланови ГИС театра били су на гостовању у Гимназији у Бања Луци и у шестој
Београдској Гимназији са Представом „Гаврилов принцип“- Чланови ГИС театра
(Никола Узелац, Сергеј Бабић, Милош Мацура, Анђела Стојановска, Марко Митровић,
Горан Павловић, Владан Копривица, Лука Радовић, Милан Кресовић, Милан Дујаковић,
Никола Рађеновић, Јелена Вујовић, Јана Атељевић, Бранко Милојевић, Дејан Јанковић и
Јована Николетић). Режија Слободан Торњански, проф. и Марко Митровић, ученик.
Мај – Одржан је Вишејезични фестивал школског театра, на малој сцени Позоришта
младих, у организацији наше Гимназије и проф. координатора Босиљке Трифуновић
Верначки. Учествовале су наше драмске трупе на енглеском језику (Босиљка
Трифуновић Верначки) и француском језику (Мирјана Парежанин).
Јуни – На Шекспир фестивалу, у Итака Арт Центру у Инђији, на позив редитеља
Никите Миливојевића, учествовали су чланови Школског театра на енглеском језику, са
представом „Како вам драго“
1
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III П РЕГЛ ЕД У С П ЕХА И ПО ХА Ђ А Њ А НА С ТА ВЕ
У Гимназији “Исидора Секулић” 1. септембра 2015. године уписано је учени k, а на
крају наставне године евидентирано је 797 ученика.
П о п р а в н и и сп ит полагали су Лука Каменаровић 3-4 (математика), и Никола
Максимоски 2-6 (физика).
Н а основу табеларног прегледа успеха ученика првог, другог, трећег и четвртог
разреда, на крају наставне године, резултат је следећи:
797 учен и к а су са усп ехом завр ши ли р азр ед и т о:
508 ученика са о д л и ч н и м усп е хо м
246 учен и к а са вр . д о б р и м
42 учен и к а са д о б р и м у с п е х о м
1 ученик са довољним успехом

Средња оцена на нивоу Школе је: врло добар 4, 46
Средње оцене п о разредима су:Први разре……........ 4,38
Други разред……….4,54
Трећи разред……….4,36
Четврти разред…..4,55
Одељења са најбољим успехом, п о разредима :

1-1 (4,
2-3 (4,
3-4 (4,
4-3 (4,

51)
61)
43)
ии
67)
3-.2

Број изост анака ученика са наставе и ове школске године је висок: 79 .164– 75.201
оправдано и 3.963- неоправдано. Најмање су изостајали ученици другог разреда
(просечно 83 изостанка п о ученику), а највише ученици четвртог разреда (124 п о
ученику). Ученици првог разреда -84 по ученику а трећег 117 изостанака по ученику.
Н а нивоу Школе, просечан број изостанака п о ученику је 99.

Н ај м ање и зост ан ак а, по разредима: 1-1, 2-3, 3-4, 4-1 .
Н ај в и ше и зост ан ак а, по разредима:1-5, 2-1, 3-5 и 3-6, 4-6
47 учен и к а има изречену васпитно дисциплинску меру:
31 укора одељенског старешине
12 укора Одељенског већа
4 укора директора
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Матурски испит
Матурски испит се и ове школске године састојао из три дела:
Српски језик и књижевност (писмени испит), страни језик (писмени испит) и одбрана матурског рада за ученике друштвенојезичког смера, а ученици природноматематичког смера имали су могућност избора између страног језика и математике (пи с м е н и испит).Матурски испит је спроведен у периоду од 28.маја до 10. јуна 2015. године, у
јунском и с п и т н о м року.
У јунском року испит је полагало 202 ученика. П и с м е н и испит из енглеског језика
полагало је 135 ученика, 11 француски, 29 ученика полагало је математику 8 ученика
руски језик, и 19 ученика немачки језик.
Највише матурских радова ученици су писали из географије иенглеског језика.
Резултати матурског испита: са одличним успехом матурирало је 156 ученика, са
врло д о б р и м 42 ученик и са добрим успехом 4 ученика и 1 ученик са довољним
успехом.
Са о ц е н о м 5, о о матурирао је 101 ученика.
Просечна оцена на матурском испиту је 4, 72.

Матуранти –носиоци Д и п л о м е “Вук Караџић” и Специјалних д и п л о м а
Н а крају четворогодишњег школовања у Гимназији, за постигнут одличан успех из свих
наставних предмета и примерно владање,д и п л о м у “Вук Караџић” добили су матуранти:
Ковачевић Јелена, Радновић Никола, Радовић Марко 4-1; Баришић Вук, Јелчић Сандра, Ножица
Вања, Ножица Тања, Поморишки Душан, Тополић милош 4-2; Дражилов Ана, Ивић Мирко,
Јовановић Јелена, Новковић Катарина, Паповић Марко, Радовић Лука, Томић Николина 4-3;
Антонић Невена, Даниловић Ђулија, Радоњић Драгана, Рубежић Луција, Скакић Тамара и
Ференчек Лана 4-4; Бабић Јелена, Копривица Владан, Мариновић Петар, Ненадић Тамара,
Николић Дуња, Чампара Даница 4-5; Амиџић Јована, Мојовић Јована и Плачков Андреа 4-6.
За изузетне резултате који сут о к о м четири године постигли у настави и на такмичењима из
појединих предмета, Специјалне д и п л о м е добили су матуранти:Груба Александар 41(енглески језик и физичко васпитање), Јарић Никола 4-1 (енглески језик), Симин Милан
4-1 (физичко васпитање), Катић Милан 4-1 (физичко васпитање), Симуновић Андреј 41 (физичко васпитање9, Даниловић Тамара 4-1 (биологија), Радновић Никола 4-1
(биологија), Ножица Вања 4-2 (биологија), Поморишки Душан 4-2 (енглески језик и
историја), Башић Никола 4-2 (енглески језик), Баришић Вук 4—2 (математика и
физичко васпитање), Илић Вања 4-2 (математика), Тополић Милош 4-2 (математика),
Шуњка Јово 4-2 (математика), Јелчић Сандра 4-2 (математика), Ножица Тања 4-2
(математика), Теофановић Урош 4-2 (физичко васпитање), Вукобратовић Михаило 4-2
(физичко васпитање), Михић Милош 4-2 (физичко васпитање), Радовић Лука 4-3
(математика), Добран Андреј 4-3 (математика), Пураћ Петар 4-3 (енглески језик),
Димоски Марко 4-3 (енглески језик), Николетић Јована 4-4 (српски језик и
књижевност), Даниловић Ђулија 4-4 (историја), Рубежић Луција 4-4 (историја),
Секулић Владимир 4-4 (физичко васпитање), Чампара Даница 4-5 (историја), Белић
Александра 4-5 (историја), Глуваковић Никола 4-5 (историја), Копривица Владан 4-5
(историја, енглески језик), Мариновић Петар 4-5 (енглески језик), Петровић Марија 4-5
(историја), Амиџић Јована 4-6 (руски језик),Гајин Маша 4-6 (енглески језик),
Слијепчевић Мина 4-6 (енглески језик) и Кашић Јована 4-6 (енглески језик)
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Упис ученика у први разред у шк. 2014/15.године
Конкурс је расписан за пријем 180 ученика (по 90 на сваки смер)у први разред
Гимназије “Исидоре Секулић” у шк. 2015/16.годину .
Успех п р и м љ е н и х ученика је веома добар: м и н и м у м бодова је 92,35 на друштвено-језичком, и 94,40 на природно-математичком.
У школску 2015/16. годину уписана је 26. генерација ученика Гимназије “Исидора
Секулић”.
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IV С Л О Б О Д Н Е АКТИВНОСТИ
Рад секција
П о ч е т к о м школске године, професори – руководиоци појединих секција
сачинилису оријентационе планове рада, полазећи од интересовања ученика, али и од
обавеза погледу броја часова и законских одредби за реализацију слободних активности.
С л об од н е активности обухватале су научно истраживачке,културноуметничке и
спортскорекреативне активности.П л а н рада за ову шк. годину је испуњен.
НOВИНАРСКО- ЛИТЕРАРНЕ секције: Припремљен је тринаести број школског
листа ИСИДОРА(уредник мр Катица Дармановић.) и дванаести број подлистка
ИСИДОРИНИ САПУТНИЦИ (уредник ЈеленаЂорђевић, проф.) Ш т а м п а н је и
АЛМАНАХ, тринаести по реду, који је приредила др Светлана Торњански Брашњовић,
проф.
Лист, Подлистак и Алманах су свечано п р о м о в и с а н и у оквиру прославе 25. Дана
Школе.
Школски лист „ИСИДОРА“ добио је трећу награду на овогодишњем конкурсу за
најбољи школски лист, у категорији средњошколских листова у Србији.
На 9.међународном Прозефесту- програму Културног центра Новог Сада
учествовало је шест ученика. (мр Катица Дармановић).
ЛИКОВНА секција-Креативна радионица:
П о д руководством Јелене Кнегић Мандарић, п р о ф . ликовне културе:
- Практичан рад (сликање, цртање, вајање) и израду костима за „Showtime“
- У сутеренском делу школе изоложени су ученички радови
- За новогодишње и божићне празнике руководилац и чланови секције су украсили школу
новогодишњим аранжманима
- На Интернационалном Фестивалу Памети, освојено је прво место (Александар Буљевић 1-3)
Секција за РУСКИ језик – под руководством Тамаре Поповић, чланови секције
учествовали су на Округлом столу у Гимназији бр. 13 у Нижњем Новгороду, Русија,
Учествовали су на Округлом столу у нашој школи приликом узвратне посете гостију из
Русије. Чланови секције приредили су Руско вече у оквиру прославе Дана школе.
Организован је јавни час руског језика, посвећен „70.год. победе над фашизмом“.
Ученици су своје утиске са путовања у Русију представили на вечери „Четвртком код
Исидоре“ посвећеној боравку ученика у иностранству- међународне сарадње. “
Секција за ЕНГЛЕСКИ језик:
Чланови драмске секције- Школског театра на енглеском језику и руководилац
секције п р о ф . Босиљке Трифуновић -Верначки
- Организовали су сусрет „Четвртком код Исидоре“, са истакн утим
позоришни редитељем Никитом Миливојевићем, у марту 2015.
- 18 и 19.маја, у Позоришт у младих, одржан је други Вишејезички фестивал
школског театра, који је ок упио150 ученика из седам гимназија (Шабац, Ниш,
Пожаревац,С уботица и Нови Сад) Наша школа представила се на енглеском и
франц уском језик у.
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- На позив Никите Миливојевића, школски театар на енглеском језику
представио се и на другом Шекспир фестивалу у Србији , у јун у 2015.Ученици су
на пратећем делу фестивала извели представу „Како вам драго“, у Арт центру у
Инђији.
Од 5.до 8.марта2015, у Будимпешти, наинтернационалној Конференцији
КАRМ U N –Мод ел Уједињених нација за ученике средњих школа, и ове године
учестовала је наша екипа - Марко Матић, Душан Иванић, Лука Кричковић и Тина
Арсенијевић).Руководилац-Светлан а П а в л о в и ћ , проф. енглеског језика.
SHOWTIME – Под руководством проф. Кристине Вукелић (режија), по други пут је
успешно реализована представа Showtime – History of film. Коју је извело 100 ученика
наше Гимназије, 3.марта 2015. На великој сцени Позоришта младих.. У реализацији су
учествовале и проф. Снежана Живанац (музичке нумере) и Јелена Кнегић Мандарић
(сцена).
Захваљујући активном раду и сарадњи на Пројекту The European Studies.
Координатор Кристина Вукелић,која је оформила групу од двадесет ученика изапочела
рад на представљању наше школе чланицама пројекта и директорка Гимназије, мр Ружица
Вукобратовић, путовале су у Леувен (Белгија), у марту 2015. Где су присуствоале
Међународној конференцији Европских студија.
Секција за НЕМАЧКИ језик :
Под руководством Марије Јанковић, проф. и лектора Ларисе Вигилиану, и ове школске
године успешно је реализован DSD припремни курс- Vorbereitungskurs. DSD испит,
организован је, први пут у нашој Гимназији, у марту 2015. Испит је положило 35 ученика,
oд 41 колико је изашло на сва четири дела испита, што је показатељ одличног знања
немачког језика наших ученика.
У оквиру“Четвртка код Исидоре“ проф. Марија Јанковић и Ивана Миљевић припремиле
су са ученицима Немачко вече -Deutscher Abend, у оквиру програма “Четвртком код
Исидоре“.
Пригодан програм на немачком језику, организован је и приликом посете Амбасадора СР
Немачке, господина Вилхелма Хајнца, нашој Гимназији.
На Матинеу Немачке поезије, под менторством Иване Миљевић, проф. освојенo је
треће место.
Секција за ФРАНЦУСКИ језик
Под руководстрвом Мирјане Парежанин, проф. Француског језика, чланови секције
извели су представу „Phenomenes“, на другом Вишејезичном фестивалу школског театра.
Такође, чланови секције су прeводили текстове за школски лист.
Секција за ФИЛОЗОФИЈУ: ДамирМалешев, проф. и чланови секције ангажовали су се
у оквиру сусрета “Четвртком, код Исидоре” а и сами су приредили неколико сусретакњижевно вече –ученици као аутори, жива свирка ученика – п о п и рок музика,
Биоскоп код Исидоре – вече филма, као и вече Шаха.
Вечери дебате и у беседништву које се одвијало т о к о м шк. године, постала су
традиционални сусрети садашњих и бивших ученика, што је резултирало учешћем на
такмичењу у беседништву.
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Секција из ИСТОРИЈЕ. –Чланови секције, са проф. Миланком Деман, припремили
су и поставили историјски кутак у кабинету бр.9, коју чини збирка старих употребних и
украсних предмета са овог подручја.
Ученици - координатори били су активно укључени у сарадњу са Музејом града, а
ученици четвртог разреда су учествовали у радионици Музеја Војводине на тему
Холокауст.
Секција за СОЦИОЛОГИЈУ: У оквиру рада секције, наши ученици учествовали су
на предавањима и пројектима Европског покрета Нови Сад, као и студентског културног
центра на тему толеранције..Посете Отвореним вратима Скупштине града и Покрајинског
Извршног већа реализоване су и ове шк. године.Руководилац секције је Татјана
Пејовић Себић, проф.и Мирослав Кошић, проф.
ИНФОРМАТИКА – Чланови секције и руководилац мр Лазар Копања, проф.
информатике, током шк.године активно су учествовали у Републичком Пројекту „Сајт за
безбедан интернет“. Чланови секције и проф.координатор Лидија Арсић, током године
присуствовали су едукативним предавањима на Универзитету „Сингидунум“ ,
предавањимау Центру за младе таленте и ДМС компаније.
ФИЗИКА – Манифестацију „Ноћ истраживача“, посетило је 30 ученика Гимназије.
Одржана је виртуелна посета CERN-u, где су ученици имали прилику да „уживо“ виде
највећи физички експеримент на свету. , да поставе и добију одговоре од научника др
Милиновића и др Ђорђеивћа, који су укључени у Пројекат. Пријављен је Тим за Cern -ovo
такмичење „Beamline for schools“.Чланови секције учествовали су у интерактивној
изложби о Михајлу Пупину, током недеље Пупинизацији, у Галерији Матици Српске.
Координатор рада секције је Марина Дороцки, проф. физике.
МАТЕМАТИКА – На петој 3К конференцији, радове из математике презентовали
су ученици – Сандра Јелчић –Слатка математика – рад који је освојио друго место на
такмичењу Math Factor, у оквиру Математичке конференције Euromath 2014 - Мирјана
Јовановић, проф. математике, и рад Примена комбинаторике у криптографији и
хакерским нападима (тим ученика)- др Јасминка Радовановић
ГЕОГРАФИЈА – Чланови секције посетили су догађај „Путуј, истражуј и уживај“
на МФ-у, на Департману за географију, туризам и хотелијерство.Теренски рад је изведен
-Ср.Митровица- Засавица-Хопово, на Фрушкој Гори. Руководиоци секције су проф.
географије- Ранка Јокић и Љиљана Самарџић.

Х Е М И Ј А – Чланови секције посетили су манифестацију“ Ноћ истраживача“ на ПМФ-у,
присуствовали су Дану отворених врата на ПМФ-у. Посетили су Хемијску индустрију „Албус“,
као и 7.Фестивал науке у кампусу Универзитетског града. Руководиоци секције – проф. хемије
Ивана Рашковић и Драгана Ристић.
БИОЛОГИЈА:
Под руководством мр Јованке Терзић, проф биологије,чланови секције
Учестовали су на 7. МеђународномУНЕСКО кампу у Кикинди; били на теренској
настави Ср.Митровица- Засавица-Хопово; Учествовали су на перформансу Плави круг
поводом обележавања борбе против дијабетеса;одржали суПродајну хуманитарну
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изложбу божићних и новогодишњих украса, аранжмана и честитки у хуманитарне сврхе,
освојили су треће место на конкурсу „Енергија је свуда око нас“;Посетили су
манифестацију „Ноћ биологије“
Теренска настава – Фрушка Гора;Освојено је прво место на квизу „Желиш ли да
постанеш еколог“ и боравак на Копаонику – пет дана теренске наставе
Под руководством Љиљане Вујовић, проф. чланови секције Живи кутак организовали су
традиционалну изложбу кућних љубимаца у оквиру сусрету„Четвртком, код Исидоре“.
ФОТОГРАФСКА секција – чланови секције радили су на документарном прикупљању
материјала за школску архиву и учествовала у креирању школских издања. У плану је
да се настави учешће у Пројекту „Мултикултуралност кроз објектив“, наредне шк.
Године. Секцијом руководи библиотекар Душан Милутиновић, проф
ГИС ТЕАТАР – Током шк. године драмска дружина Гимназије наставила је са радом,
п о д руководством СлободанаТорњанског, проф.
– Поводом новогодишњих празника- у оквиру традиционалне хуманитарне акције
„Играчком до срца“ јубиларни, двадесети пут,за штићенике школе „Милан
Петровић“изведена је новогодишња представа „Прашкић смањић“, а том приликом
обрадовани су и пакетићима. Представа је изведена и за децу и унуке радника
Гимназије.
- Чланови ГИС театра представом „ ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП “, гостовали су у Шестој
Београдској Гимназији, учестовали су на Фестивалу у Новосадском Културном центру, а
посебан догађај представља гостовање ГИС театра у Гимназији у Бањалуци. У представи
су учествовали ученици Гимназије- Марко Митровић, Никола Узелац, Сергеј Бабић,
Милош Мацура, Анђела Стојановска,Горан Павловић, Владан Копривица, Лука Радовић,
Милан Кресовић, Милан Дујаковић, Никола Рађеновић, Јелена Вујовић, Оливера
Петровић, Јана Атељевић, Дејан Јанковић, Јована Николић и Бранко Милојев ић.
-Поводом обележавања Дана града Новог Сада, 1.фебруара 2015. Чланови ГИС
театра извели су представу „Како је Нови Сад добио име“ коју је режирао проф.
Слободан Торњански, у оквиру Академије на сцени Јован Ђорђевић“ Српског народног
позоришта.
ШКОЛСКИ ХОР ЈУВЕНТАС

Хор Гимназије Јувентас је мешовити ансамбл, а чине га ученици од првог до четвртог разреда
који имају афинитет према певању. Током школске године пробе хора су одржаване редовно, у
вечерњим терминима.
Садржај рада Хора:
-пријем нових чланова хоа и разврставње ученика по гласовима
-вежбе дисања
-вежбе распевавања
-вежбе дикције и интонације
-увежбавање хорских деоница појединачно и заједно
Током шк. Године Хор је наступао на свечаностима у Школи и у ван ње:
- Светосавска академија
-Свечана Академија поводом обележавања 25.година уГимназије/програм посвећен Исидори
Секулић/одежан у Галерији Матице Српске
-„Showtim“ на енглеском језику /програм посвећен историји филма/
-Дружење са хором ИСОН /хор особа са посебним потребама Школе Милан Петровић/
Руководилац Снежана Живанац,професор музичке културе
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V ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Друштвено-користан рад и активности ученика
Садржај и реализадија друштвенокорисног рада у школској 2014/2015.години је
остварена:
- активности ученика у оплемењивању школског простора и дворишта
- активности ученика приликом школских прослава и конференције 3К
- свакодневно дежурство ученика
- учешће у хуманитарним акцијама и акцијама Црвеног крста (Помоћ болесној деци,
прикупљање играчака, одеће и школског прибора и др, у организацији ученичког
Парламента
- Волонтерски рад ученика у школи за децу са посебним потребама – Ученици 3-2 са
одељ. старешином Светланом Павловић, били су у школи др Милан Петровић, на
пробама Хора за децу са сметњама у развоју „Исoн“ у циљу развијање емпатије
према вршњацима који имају другачије детињство и школовање и, евентуално
ангажовање, волонтерским активностима (помоћи) широј заједници.
- У акцију д о б р о в о љ н о г давања крви укључило се више од тридесет матураната, а
акцијом је руководио проф.физичког васпитања Милан Богићевић

Хуманитарне акције
У Гимназији је п о с е б н о 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 е р и и носиоци
ових активности су ученици чланови Ђачког парламента, Гис театра, Креативне
радионице, ...
- ЈУБИЛАРНИ, Двадесети пут, спроведена је акција « Играчком до срца» - п о к л о н и
(играчке и слаткиши) и новогодишња представа за штићенике дневног боравка
Специјалне Школе «Милан Петровић»
- Ученици- чланови Креативне радионице Организовали су Хуманитарну продајну
новогодишњу изложбу
- Припремљено је и послато 24 пакета деци на Косова
- Акција „Чајанка”“ –у току шк. Године два пута је прикупљана донација, први пут „за
малу Уну“ а други пут за сву „Децу лептире“ који болују од ретке болести булозне
епидермолизе
- Спроведена је Хуманитарна акција „Чеп за лепши осмех“ –током шк. Године
сакупљани су пластични чепови а у јуну су донирани за помоћ особама са посебним
потребама
- Н о в чана п о м о ћ уплаћена је Удружењу оболелих од дистрофије.
Омладина ЈАЗАС-а поводом Светског дана борбе против СИДЕ, доделио је
Гимназији Захвалницу за подршку у Пројекту Вршњачке едкукац ије.
Координатор хуманитарних акција је педагог Јелена Груба, проф.
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Рад Ђачког парламетна
Председник Ђачког парламента ове шк. године био је Ања Худак, ученица трећег
разреда, а председништво су чинили ученици- председници, по два из сваког
одељења.Одржано је шест састанака, а резултати рада су следећи:
 И ове школске године, захваљујући хуманости ученика, спроведено је низ
хуманитарних активности
 Ученици су се истакли и кроз волонтерски рад
 Организована су едукативна предавања у сарадњи са Црвеним Крстом и
невладиним организацијама
 Одржан је традиционални фудбалски сусрет матуранти – професори.
 У Свечаној сали ученици су организовали три веома посећене „свирке“ изводећи
д о м а ћ у и страну рок музику
 Поводом Светског дана у борби против Сиде,1.децембра, група ученика присуствовала је у Скупштини рада јавном часу п о с в е ћ е н о м превенцији ХИВ-а а
едукативна акција је спроведена и у самој Школи
 Матуранти су и ове годин, плесали на традиционалном матурском квадрилу–
Међународна манифестација„Плес са Европом“
 Представници Ђачког парламента су посетили Скупштину Града где су упознати
са функционисањем локалне с а м о управе, а били су у прилици и да постављају
питања и дају предлоге.
 Организоване су ученичке дебате којој су чланови Ђачког парламента одме рили
„снагу речи“


Обележен је Дан Толеранције, кроз пригодне акције у Школи
У новембру 2014. На Генералној скупштини Уније средњошколаца у
београду, учествовала је и председница Ђачког парламента Гимназије,
Aња Худак.

Кодекс понашања ученика и професора (усвојен у октобру 2010.) вид је борбе
против сваког облика насиља и с п р е м н о с т да се очува дух толеранције, уважавања
и сарадње који се негују у школи. Са о в и м ставом Ђачког парламента на првој
седници наредне шк. године биће упознати будући ученици првог разреда од којих
се очекује да наставе позитивну традицију рада Парламента.

Конференције, пројекти, семинари и радионице на којима су учествовали ученици т о к о м шк. 2014/15.године:











Међународна сарадња–Округли сто у Нижњем Новгороду
Конференција Кар М У Н у Будимпешти
Конференција 3К (компјутер, комуникација, култура)
Пројекат Европске Студије
7.мађународни Унеско Камп у Кикинди
Фестивал памети –решавање логистичких изазова и испољавању креативности
Пројекат Куп толеранције
Ноћ биологије–Новосадски универзитет
Пројекат –Семафоризација- промоција безбедности у саобрћају
Пројекат Дан Толеранције
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Пројекат Енергија је свуда око нас
Пројекат – Превенција насиља и заштите деце од злостављања
Едукација младих о комуникацијама – Отворена школа
Пројекат Афирмације мултикултурализма и толеранције у Војводини–Квиз“ Колико се
познајемо“
Трафикинг – вршњачка едукација –Црвени Крст
АЈЗАК – радионице
Удружење Интер култура – преограм размене младих
Такмичење Challenge Junior
Пројекат Хуманитарне организације СРЦЕ
Дан о т в о р н и х врата у Скупштини Војводине
Фестивал Шекспит у Културном Центру Инђија
Пројекат„Толеранција и ненасиље – вршњачка едукација
Пројекат „Сајт за безбедни интернет“
Пројекат – Толеранција – Покрет за Европу
Програм обуке за вршњачку едукацију омладине ЈАЗАС -а
Координатори рада ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА су: Б и љ а н а Матић (организација
рада), Јелена Груба (хуманитарне активности), Дамир Малешев (уметнички и забавни програм), Татјана Пејовић-Себић, Мирослав Кошић(пројекти и сарадња са
владиним и невладиним организацијама), СлободанТорњански, Милан Богићевић
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Ра д о д е љ е њ с к и х з а ј е д н и ц а
Раду одељенских заједница ученика била је посвећена посебна пажња, почевши од
планирања рада до јединственог деловања свих васпитно образовних фактора у школи, а
све у циљу стварања позитивне атмосфере и деловања против свих облика насиља, као и
успостављања културе дијалога у Гимназији.
У одељенским заједницама подстицано је другарство, међусобно уважавање и
сараднички односи. Развијање еколошке свести; очување психофизичког здравља
и формирање сопственог интегритета, развијање хуманости и усвајање истинских
вредносних система, прожимало је укупан наставни процес. Значајан ефекат имала су и
бројна предавања и разговори из области здравствене едукације.
Акције на реализовању Програма превенције болести зависности имале су пола зиште управо у одељенским заједницамаи заснивале су се на вршњачкој едукацији и
п о п у л а р н и м трибинама.
Комуникација са ученицима била је добра, на нивоу одељенског старешине, п-п
службе, професора до директора Школе и као таква донела је резултате у виду право временог информисања ученика и спречавања озбиљнијих дисциплинских проблема, до
стварања и унапређења позитивне атмосфере у одељењима.
Ш к о л с к е е к ск у р зи ј е
П р е м а плану утврђеном у Годишњем програму рада Школе, изведене су школ ске
екскурзије:
Матурска екскурзија изведена од 28. марта до 3. априла 2015. –Италија (Фиренца, Рим,
Болоња, Венеција)
Ученици трећег разреда - Античка Грчку од 28.марта до 3.априла 2015.
Ученици првог разреда посетили су Словенију од 2. до 4.априла 2015.
Ученици другог разреда посетили Беч , од. 2. до 4.априла 2015
Екскурзија за трећи и четврти разред су изведене су у складу са правилима и за конским
одредбама, уз сагласност Савета родитеља и на основу одлуке Школског бора, као и
посете Словенији ученика првог разреда и посета Бечу ученика другог разреда.Н а
Наставничком већу је закључено да су екскурзије и посете изведене успешно.
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Рад школске библиотеке
Школска библиотека о ф о р м љ е н а је 1992.године. Комплетно је реновирана
2012.године. Т о к о м ове шк. године набављен је одређени број наслова, у складу са
материјалним могућ н ости ма Школе. Водило се рачуна да то буде школска лектира, а
мањи број наслова је из области стручне литературе (физика, математика и биологија) као и
неколико примерака капиталних издања. У овом тренутку библиотека располаже са више од
8893 књиге, колико је доступно за коришћење. Захваљујући донацијама родитеља наших
ученика добијено је више од 150 кљижних наслова чија је библиотечка обрада у току.
Библиотека је учествовала на петој Међународној конференцији 3К, прослави Дана
Гимназије и манифестацијама Прозе фест и Отворена врата гимназије.
П о с л о в е школског библиотекара обављали су професори Душан Милутиновић и
Мирослав Кошић.

Рад школске медијатеке
О с и м редовних радних задатака на формирању наставног материјала који о м гућава
успешнију наставу у Гимназији посебне активности у медијатеци су следеће:
– Техничка и организациона подршка свим п р о г р а м и м а “Четвртком код Исидора” и
другим културним п р о г р а м и м а у школи
– Реализација изложби и поставки у Галерији Гимназије
– Учешће у изради гимназијског Алманаха
– Учешће у активностима везаним за организацију матурске вечери
– Презентација Гимназије и сарадња са масмедијима
–Техничка
подршка
пројектима
школе
(Међународна
конференција
3К,
Мултикултуралност кроз објектив, Међународна просветна сарадња и др.)
- Сарадња са школским тимом који ради на гимназијском Сајту и сл.
У току су активности да се у оквиру медијатечког простора отвори Школски интернет
центар.
Задужен за рад у медијатеци је Душан Милутиновић,проф.
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Рад на професионалној оријентацији и сарадња Школе и факултета
Планирани задацип ро ф е с и о н а л н е оријентације ученика, остварени су кроз наставне и ваннаставне активности, али ип о с е б н и м облицима рада у оквиру педагошкопсихолошке службе, путем саветовања, испитивања и тестирања професионалних
интересовања ученика.
У Школи су т о к о м године одржане бројне промоције и факултета којима је
присуствовао велики број матураната:
Природно-математички факултет, департман за математику и
информатику
Природно-математички факултет- више смерова
Филозофски факултет – сви смерови
Факултет техничких наука – сви смерови
Економски факултет
Правни факултет
Правни факултет за привреду и правосуђе
УниверзитетСингидунум
Факултет др Лазар Вркатић
Универзитет Educons
ПедагошкифакултетизСомбора
Висока техничка школа
Дан Отворених врата, одржан је 8.маја 2015. Т о м приликом заинтересовани
ученици основних школа, из града и околине, били су и н ф о р м и с а н и о о п ш т и м
условима и специфичностима васпитнообразовног рада у Гимназији а промовисани су
и страни језици који се изучавају у школи. Аутор Веб презентације је Марина
Дороцки, проф.
Координатор Тима за Отворена врата – Душан Милутиновић.
Сарадња Школе и родитеља
Савет родитеља
Сарадња са родитељимаус п е ш н о је теклат о к о м школске године, а остваренису
путем
родитељских
састанака
и
индивидуалних
разговора.
Родитељски
састанциодржавани су редовно, као и индивидуалне консултације. Сарадња са
родитељима остварена је на свим нивоима, од одељенског стрешине, преко педагошко психолошке служба до директора.
У складу саЗ а к о н о м о средњој школи, од шк. 2001/2002.године активно делују
Савет родитеља, као саветодавни орган у Гимназији.
Председника Савета родитеља у шк. 2014/15. Била је Бранислава Инић Јашаревић.
Савет родитеља броји 24 члана. Чланови Школског одбора т о к о м шк. 2014-15.из реда
Савета родитеља били су Брано Пијетловић, Бранислава Инић Јашаревић и Весна
Бурсаћ.
Савет родитеља одржао је два састанка, на којима је разматрао питања одважности за
рад Гимназије, између осталог предлог трошкова уписа – донаторство родитеља, питање
школских екскурзија и посета - дестинације, поступак избора агенције и одлука о висини
накнаде за професоре за реализацију шк. екскурзије.
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V I К У Л Т У Р Н А И Ј А ВН А Д ЕЛ А ТН О С Т Ш к о л е
Развијање способности за уочавање, доживљавање и стварање естетских вредности и
оспособљавање ученика за стваралачко коришћење слободног времена остварено је кроз
неговање навика код ученика за посете изложбама, концертима, п о з о р и ш н и м
представама и организовањем културно-уметничких програма у простору саме Школе.
25. ДАН ШКОЛЕ – Ове године Гимназија „Исидора Секулић“ је обележила
двадесет и пет година од свога оснивања. Програм, поводом јубилеја, започео је
Поздравном речи директорке и Свечаном академијом “Дух нема границе“, 20.марта
2015. У сали Галерије Матице српске (Андреј Форкапић, проф. и Снежана Живанац,
проф.). Овом приликом представљена је Монографију – „Исидорин Азбучник““, која је
штампана у част јубилеја (Слободан Торњански, проф.)
23.марта, за делегације наше и Гимназије бр.13 из Нижњег Новгорода, одржан је
пријем у Градској кући, а програм прославе је настављен Свечаном седницом
Наставничког већа - директорка, мр Ружица Вукобратовић доделила јубиларне награде
члановима колектива- Босиљки Трифуновић Верначки и Милану Богићевићу за двадесет и
Јелени Кнегић Мандарић за десет година рада у школи.
Представљене су и Публикације- Исидора (мр Катица Дармановић), Исидорини
Сапутници ( Јелена Ђорђевић), Алманах (др Светлана Торњански Брашњовић) и Зборник
радова са Треће конференције 3К (Миланка Деман)
Истога дана отворена је Ликовна поклон изложба – Исидори за јубилеј, у Галеријском
простору Школе (мр Вера Зарић и Душан Милутиновић).
Током четврт века постојања Гимназија је постала препознатљива по успесима својих
ученика и њихових професора, културним садржајима које негује, као и богатој
међународној сарадњи. У том духу, гости овогодишњег Дана школе биле су,
традиционално, колеге из Нижњег Новгорода, Гимназије бр.13.
......................................
Школска слава Свети Сава, свечано је прослављена 27.јануара 2015. Светосавска академија
одржана је у Свечаној сали Школе. После поздравне речи директорке, мр РужицеВукобратовић, обред праћен школским Хо р о м Јувентас одржао је свештеник
Горан Димић.
Кума Школске славе била је др Милка Поморишки а.Светосавску беседу одржала је
Божидарка Андрић, проф.
Сусрети „Четвртком код Исидоре“ и други сусрети у овој школској години:
 8.септембар 2014. -Програм 43.Бранковог кола – гост Марија
Слобода,добитница награде „Стражилово
 15.септембар – Вече посвећено 100 годишњици ФК „Војводина“- гости др
Радивој Радисав, Зоран Марић и Мијат Гаћиновић
 13.октобар – Промоција романа Растка Јефтовића „Тајна куће“ (мр
Катица Дармановић)
 23.октобар – Нeмачко вече- Deutscher Abend (Mарија Јанковић и Ивана
Миљевић, проф. Немачког језика)
 24.октобар – Вече Шаха (Дамир Малешев, проф).
 27.новембар – Гостовање Хора особа са посебним потребама „Исон“ из
школе „Милан Петровић“ и хоровође Мише Бллизанца
 22.децембар – Новогодишња представа ГИС театра у свечаној сали
(Слободан Торњански,проф.)
 11.фебруара - Вече дебате (Дамир Малешев,проф.)
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23.фебруар – У Гимназији је гостовао позоришни редитељ Никита
Миливојевић (Босиљка Трифуновић Верначки, проф.)
25.фебруара – Књижевно вече и музички програм ученика Гимназије
(Дамир Малешев, проф.)
3.март – Одржан је, други по реду,Showtime – History of film, на великој
сцени Позоришта младих (Кристина Вукелић, проф.)
17.март – „Пролетњи Бранкови дан 2015.и“ – програм посвећен песнику
Бранку Радичевићу (Марија Слобода и Дамир Малешев)
22.април - Вече беседништва (Дамир Малешев, проф)
22 и 23..април- Програм 9.Међународног фестивала- PROSEFEST (мр
Катица Дармановић, проф.)
7.мај – - Вече дебате (Дамир Малешев,проф.)
21.мај – Одигран је традиционални „Педагошки дерби“матуранти:професори у малом фудбалу
3.јун – Ђачки концерт (Дамир Малешев,проф.)
4.јун – Изложба кућних љубимаца(Љиљана Вујовић, проф.)
18.јун – Промоција нове књиге Слободана Торњанског – Још неки
примери (рецезент Дамир Малешев, проф.)

Матурско вече, 11. Јуна 2015., одржано је у хотелу „Парк“ ииспраћена је 21. генерација матураната. За ученике генерације проглашени су: Јована Амиџић са
друштвенојезичког смера и Никола Радновић, са природноматематичког смера.
Ученици генерације били су н а пријему код престолонаследника Александра
Карађорђевића и принцезе Катарине, у јуну 2015, а награђени су и поклон књигама од
стране Матице Српске.
12.фебруара 2014. у име Гимназије , директорка мр Ружица Вукобратовић,
потписала је Споразум о разумевању за полагање испита за стицање дипломе из
немачког језика у школама у РС (DSD),у складу са меморандумом који су потписали
Министарство просвете РС и Амбасада Савезне Републике Немачке у Београду.
Координатор за наши Школу је Марија Јанковић, проф. немачког језика уз асистенцију
лекторке Ларисе Виргилиану.Од 10.до 13.марта 2015. одржано је прво полагање језичког
сертификата из немачког језика – DSD ispita (Deutsches Sprachdiplom). Своје знање из
немачког језика тестирао је 41 матурант, а њих 35 је у целости положило испит . Тим
поводом, 21.априла 2015. Амбасадор Немачке у Србији, господин Хајнц Вилхелм,
посетио је Гимназију, упознао се са историјатом и радом Школе, обишао је шк. зграду и
разговарао са ученицима.
Од прошле школске године наша Гимназија је у Пројекту The European Studies.
Ове године, од 5.до 8.марта, директор, мр Ружица Вукобратовић и координатор
Кристина Вукелић, проф. енглеског језика, присуствовале су Конференцији Европских
студија, у Леувену, у Белгији (присуствовало је 97 професора из 15 земаља).
О в у шк . г о д и н у св а к ак о ј е о б е л е жи л а у с п е ш н а МЕЂУНАРОДНА

САРАДЊА:
• Као Пројекат аутора мр Ружица Вукобратовић, директорке Школе, у
Гимназији
„Исидора
Секулић“
реализована
је
ПЕТА
међународна
конференција гимназија - 3К (компјутер, комуникација, култура) –Конференција је
реализована и 7. и 8. новембра 2014. Учествовали су гости из Русије, Немачкие, Велике
Британије, Хрватске – Сплита и Загреба, и наше земље. Конференција се састојала из три
дела: практичног (презентација часова професора Гимназије „Исидора Секулић“, излагања
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радова учесника и кратке презентације Школе учесника. Конференцију је отворила аутор, мр
Ружица Вукобратовић а уводно предавање одржала је др Зита Бошњак, проректор за наставу
Универзитета у Новом Саду. Организација, рад и закључци Конференције 3К оцењени су
као веома успешни и запажени и тиме је свакако оправдана акредитација од стране Завода
за унапређење образовања и васпитања Бг. Издат је и Зборник радова са Конференције,
пета по реду– издавач је Педагошка стварност.









Од 18. до 25. октобра 2014, у Русији (НижњемНовгород у и Москви) боравили
су професори Тамара Поповић, Радослава Беара, Свелана Торњански
Брашњовић, Слободан Торњански, Милан Јанковић и ученица Ивана Благојевић
Делегација из Нижњег Новгорода од 19. до 24. марта 2015.године – на челу са
директорком Наталијом Анишченко и представником Шк. управе у Нижњем Н.
Екатарином Кутовом, били су наши гости, поводом прославе јубилеја – 25.
Дана школе. Поред пријема у Градској кући, за госте су приређени излети У
Београд, Суботицу и Палић и посета Манастирима Фрушке Горе.
На Конференцији КАR МUN, за ученике средњих школа из Европе, у двојезичној Каринти Фригеш Гимназији у Будимпешти, од 5. До 8.марта 2015,
седму годину за редом учествовала је екипа ученика наше Гимназије -Марко
Матић, Душан Иванић, Лука Кричковић, Тина Арсенијевић (проф.ментор СветланаПавловић).
У оквиру Пројекта The European Studies. Координатор Кристина Вукелић, и
директоркa, мр Ружица Вукобратовић, путовале су у Леувен (Белгија), у марту
2015. Где су присуствоале Међународној конференцији Европских студија;
Од 6. до 10.априла 2015, на позив господина Чупрунова, ректора
ННГУ Лобочевског, у Нижњем Новгороду су боравил е су директор,
мр Р ужица Вукобратовић и Зорка Лазић, проф. руског језика у пензији,
поводом манифестације“ Дани Србије у Н. Новгораду“ и отварања
српског културног центра.
1.Јула 2015. у посети Гимназији „Исидора Секулић“ била је четворочлана
делегација са Државног Универзитета у Нижњем Новгороду „НИ
ЛОБАЧЕВСКИ“. Том приликом је потписан СПОРАЗУМ о сарадњи који
између осталог, обухвата стипендију - могућност да три ученика Гимназије
наставе школовање на студијама у Нижњем Новгороду.

У циљу отварања Школе као институције и ширења културног и уметничког рада,
почетком шк. 2004/05. изложбомм р Вере Зарић свечано је нап р в о м спрату Школе
отворена ГАЛЕРИЈА “ИСИДОРА”, тако да је наша гимназија од тада галеријски п р о стор.
Пројекат јео с м и ш љ е н у циљу очувања и проширења збирке уметничких дела упоседу
Гимназије «Исидора Секулић» – сталној изложбеној поставци око две стотине дела
савремене Војвођанске у м е т н о с т и (слике, скулптуре, графике, цртежи).
Сва важнија дешавања у Гимназији „Исидора Секулић“, пропраћена су кроз
прикупљање писаног материјала –Албуме и кроз вођење Хронолошких записа (прикупља
и бележи- педагог Јелена Груба, проф.), као и путем ВебСАЈТА школе који има за сврху
транспарентност и доступност информација о раду у Гимназији „Исидора С екулић“
(директор мр Ружица Вукобратовић ; ажурира - мр Лазар Копања, проф.) Од прошле
шк. године Сајт је доступан и на немачком језику (превела- Марија Јанковић, проф.)
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ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА - Од 8. до 10. децембра 2014. обављено је
спољашње вредновање квалитета рада Гимназије „Исидор Секулић“, опште стручним
и педагошким надзором,на основу чл.26 Закона о основама система образовања и
васпитања и предвиђеним Правилницима. Спољашње вредновање реализовао је Тим
спољашњих евалуатора у саставу Драгана Глоговац, Весна Радуловић, Златица Јовић –
просветне саветнице, Школске управе Нови Сад и Весна Картал, саветница из
вредновање квалитета образовања и васпитања.Спољашње вредновање квалитета , кроз
стручно педагошки надзор, обухватило је увид у школску документацију (Годишњи план
рада, Школски програм, Извештај о раду школе ,Развојни план, Извештај о
самовредновању, педагошку документцију и евиднецију и др), праћење квалитета
извођења наставе, разговоре са актерима школског живота заинтересованим за квалитет
рада школе(представници родитеља, ученика, део наставничког колектива, руководећи и
стручни органи школе) и обилазак школе и прикупљања података и из других извора
(Школска управа Нови Сад). Након стручне обраде података, Тим за процену квалитета
рада установе кроз процену остварености стандарда квалитета рада установе- Сумарна
процена квалитета рада школе -„Од укупно 29 стандарда школа је остварила 28 што
представља 97% свих стандарда, међу којима је и 15 стандарда који су укључени у
вредновање, односно 100% стандарда. Четрнаест стандарда је остварено у
потпуности (ниво остварености 4), 14 стандарда је на нивоу добре остварености (ниво
остварености 3) и један стандарт је делимично остварен (ниво остварености 2)
.На основу наведеног оцењује се општи квалитет рада школе оценом 4 .
„У школи преовлађују јаке стране, у неким областима квалитета Школа може
бити пример другим установама. Од школе се очекује да настави са унапређењем
сопственог рада како би се задржао достигнути квалитет у областима где
преовлађују јаке стране али и предузимање активности ради отклањања уочених
појединих слабости“ – Наводи се у Извештају о спољашњем вредновању квалитета рада
Гимназије „Исидора Секулић“.
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VII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА Школе
Наставничко веће
Рад Наставничког већа одвијао се у складу са З а к о н о м и П р о г р а м о м рада Школе.
Наставничко веће бавило се питањима значајним за рад Гимназије. Рад већа одвијаосе
кроз редовне седнице на почетку школске године,н а крају сваког кварталног периода, као
и према конкретним ситуацијама и потребама. Одржано је једанан а е с т с е д н и ц а у току
шк. 2014/2015.године.
Т о к о м шк. године на седницама Наставничког већа разматрана су сва питања од
важности за рад Гимназије, д о н о с и л о закључке и одлуке. Н а д н е в н о м реду била су,
између осталог и следећа питања: Извештај о раду Гимназије, Годишњи програм рада,
питање ослобађања наставе физичког, реализација школских екскурзија, организовање
школских прослава – програм активности и задужења, и матурски испит, резултати
истраживања психолога и педагога, а на крају кварталних периода разматран је успех
ученика, реализација наставе и актуелна питања.
На свечаној седници, 23.марта 2015.п о в о д о м Дана Школе д о д е љ е н е су јубиларна награде Босиљки Трифуновић Верначки, Нукабз Богићевићу за 20 година и Јелени
Кнегић Мандарић за 10 година рада у Гимназији.
Наставничко веће је бројало 52 члана, од којих је велика већина редовно
присуствовали седницама и активно учествовали у раду. Свим седницама председавала је
мр РужицаВукобратовић, директор Школе.
Записник о раду Наставничког већа водила је, двадесет трећу годину за редом,
педагог ЈеленаГруба, проф.

Одељењска већа
Рад одељенских већа одвијао се у складу са П р о г р а м о м рада Школе и П л а н о м
рада одељенских већа.
П о завршетку кварталних периода анализиран је успех ученика п о одељењима,
разматране су конкрене ситуације у одељењима и разматране васпитно –дисциплинске
мере. Најчешће се јављао проблем великог броја изостанка са наставе. П р е д с е д н и ц и
о д е љ е н с к и х в е ћ а у шк. 2014/2015. години били су:
Снежана Живанац (први разред), Лидија Арсић(други разред), Јелена Ђорђевић
(трећи разред),Слободан Торњански (четврти разред), ,
О седницама одељењских већа вођена је евиденција кроз записнике одељенских
старешина у дневницима рада одељења (Књигама евиденције).

Одељењске старешине
Одељењске старешине планирале су свој рад на основу Годишњег плана рада
Школе, а узимајући у обзир потребе и интересовања ученика, као и конкретну
ситуацију у свом одељењу. Реализација часова одељенских старешина је у складу са
планираним. Одељенске старешине уредно су водиле обавезну документацију –
Дневнике рада одељења и Матичне књиге. За сву потребну стручну п о м о ћ
старешинама је на располагању била педагошко-психолошка служба. Послове
одељенског старешине, обављали су –
Први разред: др Ивана Милановић, Ивана Миљевић , мр Лазар Копања, Татјана
Пејовић Себић, Снежана Живанац, Андреј Форкапић
Други разред Лидија Арсић, Милан Богићевић, Кристина Вукелић,
др
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Светлана Торњански Брашњовић, Мирјана Парежанин, мр Катица Дармановић
Трећи разред Веселин Панић, Светлана Павловић, Радослава Беара Вуковић, Јелена
Ђорђевић, Предраг Береш и Јелена Кнегић Мандарић
Четврти разред Мирјана Јовановић, Јован Проданов, др Јасминка Раодвановић,
Миланка Деман, Слободан Торњански, Босиљка Трифуновић Верначки

Стручна већа
По ч ет к о м школске године у Гимназији су ф о р м и р а н а су Стручна већа и и м ен о в ан и су
председници:
Назив

бр.
чланова

Председник

Стручно веће српског језика и
књижевности
Стручно веће математике и
информатике
Стручно веће групе природних наука

5

СлободанТорњански

9

др Јасминка Радовановић

11

Марина Дороцки

Стручно веће групе друштвених наука

7

Дамир Малешев

историје)
Стручно веће странихјезика
Стручно веће музичке и ликовне
културе
Стручновећефизичкогваспитања
Стручно веће изборног предмета

10

Марија Јанковић

2

Јелена Кнегић Мандарић

3
3

Милан Богићевић
Божидарка Андрић

Н а састанцима стручних већа, т о к о м школске године, радило се на изради план о в а рада, избору председника и подели задужења, подели часова, избору ученика за
додатни рад и анализи тога рада, остваривању сарадње са факултетима и истраживачким
центрима, утврђивању предлога тема за матурски рад, стручном усавршавању и на
реализацији задатака унапређења образовноваспитног рада и реализацији и анализи
задатака из Школског програма, Годишњег плана рада Школе и Развојног плана Школе.
Чланови стручног већа из физике и ангажовали су се приликом организовању
општинског такмичења из физике када је д о м а ћ и н била наша школа а координатор је
био Јован Проданов.
Стручни испит за лиценцу положио је Јован Милинковић, проф. Историје.
Докторску дисертацију на департману за математику, на ПМФ-у одбранила је Ивана
Милановић, проф. математике, а на катедри за српски језик и књижевност, на Филозофском
факултету, докторску дисертацију одбранила је Светлана Торњански Брашњовић, проф.
српског језика и књижевности.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У оквиру стручног усавршавања, професори – представници Стручних већа
учествовали на Конференцијама, семинарима, трибинама, и конкурсима.
Поменућемо,између осталог:
Марина Дороцки, проф. Физике, у јануару 2015. Била је на Сајму технологије у
образовању, у Немачкој, у граду Калсруе; На Конференцији Нове технологије у
обрзаовању у Београду учестовале су Марина Дороцки и мр Ружица
Вукобратовић.Компанија MicroSoft организовала је по други пут програм стручног
усавршавања за 17 наставника у Србији под називом „Угледни наставник“ а међу њима
је била и Марина Дороцки, проф физике.Такође, Марина Дороцки је победник „ODS
националног такичења у Србији 2015“ – награђена је за рад на тему „CERN
лабораторија“ и као победник, учествовала је у ODS летњој школи стручног
усавршавања, у јулу 2015, у Атини.
Марија Јанковић, проф. немачког језика присуствовала је семинарима DSD
Einfuhrung i Vorkonferenz-Pilotprufunf, kao i online семинарима DSD golд, kao i Moodle –
platform, Goethe institut Belgrad.
Др Ивана Милановић, учествовала је Међународној Конференцији- SISY 2014. где је
била коаутор рада.
На Закључној конференцији о визуелној математици – VisMath учествовала је
Мирјана Јовановић, проф. математике, а присуствовала је др Јасминка Радовановић.
На шестој Међународној конференцији о настави и учењу математике,
присуствовале су мр Ружица Вукобратовић, др Ивана Милановић, др јасминка
Радовановић а Мирјана Јовановић је излагала рад.
Др Светлана Торњански Брашњовић, добила је награду „Миле Недељковић“за 2014.
Годину, за рад у области фолклористике.
Током вишедневне посете Гимназији 13 у Нижњем Новгороду,Русија, стручно се
усавршавала Тамара Поповић, проф. Руског језика.
На 10. Међународном УНЕСКО Кампу у Кикинди учествовала је мр Јованка Терзић,
проф. биологије.
На петој Конференцији 3К (аутор, мр Ружица Вукобратовић), јавни час одржала је
др Светлана Торњански Брашњовић, а радове су излагали мр Катица Дармановић, Дамир
Малешев, Јелена Груба и Тамара Поповић.
Детаљан Извештај о стручном усавршавању израдила је др Јасминка
Радовановић, као координатор Тима за стручно усавршавање и као такав биће
посебно усвојен.
Наша Гимназија је једна од 41 школе у Србији, које су укључене у Пројекат
РАЗВИОНИЦА – Школа вежбаоница чији је циљ подршка развоју људског капитала и
истраживању – опште образовање и развој људског капитала (Правилник о огледу, Сл.
Гл. РС – Просветни гласник бр.2-2014). Пројекат финансира ЕУ а носилац пројекта је
Министарство просвете. Пројекат подразумева обуку професора за примену новог
приступа у настави као и опремање школе. После комплетне серије семинара, ове године
је акценат био на примени у пракси задатака из Пројекта Развионица, захваљујући чему
је Гимназија опремљена наставним средствима и техничким уређајима, током шк. године,
која су, у складу са потребама у оквиру Стручних већа, распоређени су по кабинетима и у
фискултурној сали.
У оквиру Пројекта, друга група професора је, 18.и 19.октобра 2014., похађала семинар
из области ИКТ-а, а 29. и 30. новембра 2014. за све чланове колектива, одржан је
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наставак семинара Школа вежбаоница, а 18.априла 2015. Одржан је Други састанак
мрежа школа вежбаоница (за менторе) на Универзитету у Новом Саду, коме је
присуствовала група од 21 професора из наше Гимназије.
Као примери добре праксе, у оквиру
Развионице, ове шк. године, успешно су
реализовани Пројекти – КОРЕЛАЦИЈА међу предметима:


Током школске 2014/2015. године новина у наставном процесу ликовне и музичке
културе су блок часови у оделењима прве и треће године те друге и четврте.



По мишљењу професорки ликовне и музичке културе, овакав начин извођења наставе
допринео је ефикаснијој обради наставних јединица, повезивању наставних садржаја,
слушању музичких дела у целини, гледању филмских пројекција, изради практичних
радова на настави ликовне културе. Креативност, мотивација и доживљај код ученика је
израженији, ученици имају више времена да повезују појмове и садржаје из различитих
области, повезују теорију и праксу, примене стечена знања и практичне вештине у
свакодневном животу, процене и вреднују резултате рада на часу. Такође је могућа
настава ван учионице у институцијама културе као што су музеји и галерије.



16.09.2014. одржан је час у матурском оделењу везано за транплатацију органа са
становишта биологије, веронауке немачког језика. Коорелација наведених предмета.



4.03.2015. одржани су часови у оделењу другог разреда, Утицај радиоактивног зрачења
са становишта физике, хемија, биологија и филозофија везано за ,,Дан посвећен
нуклеарној физици. Коорелација наведених оредмета. Одржани часови су снимљени.



12. 3. 2015. одржан је час обраде романа Сеобе са становишта српског језика и
књижевности, географије, историје и верске наставе. Коорелација наведених оредмета.



8.05.2015.јавни час поводом Дана Победе организовала је проф. руског језика.



21.05.2015. Изведена интегрисана настава биологије и хемије на тему Дигестивни
систем.Сарадња проф. биологије Гимназије „Исидора Секулић“ професором хемије из
Гимназије ,,Душан Васиљев“ из Кикинде.
 3.12.2014. смо имали прилику да са још три гимназије из Србије имамо
директно укључење у ЦЕРН а то је највећи центар за истраживање
елементарних честица који се налази у околини Женеве.Ученици су у
видеоконференцијском облику видели део центра,имали су при лику да
постављају питања као и да слушају нека занимљива предавања.
Такав начин учења на даљину се планира и у наредном периоду.
 Настављена је примена пројектног учења, започета прошле године. Као резултат
објављен је „Први зборник ученичких радова из физике“ у електронској форми, који је
представљен на 3К Конверенцији.
 Од фебруара професори су почели користити паметне табле (три) које је школа добила у
оквиру пројекта Развионица.
 Повезивање ученика и професора у мрежу Едмодо, у оквиру пројекта Подршка развоју
људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала –
Развионица.
У оквиру Пројекта Развионице, Мирјана Јовановић, проф.математике, је примером
добре праксе, који је увршћен у оквир националног Курикулума, одабрана за једног од
девет професора из Србије, који су учествовали на Међународној конференцији .
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Примена ИКТ у настави, у Лисабону (Португалија) у мају 2015.
На Конференцији у Београду, поводом завршетка Пројекта Развионица, биле
су мр Ружица Вукобратовић, Миланка Деман и Марина Дороцки.
Координатор Пројекта Развионица је Миланка Деман, проф.

У току школске године , у оквиру САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ, Тим за
самовредновање вршио је Процену квалитета часова и припремања за час. Сваки
чланТима обишао је одређени број часова, разговарао са професорима и попунио листу
за процену квалитета. Посета часовима обављена је током другог полугодишта шк.
2014/15. Године. Посећено је 25 часова, односно извршен је увид у рад 25 професора,
што је преко 50%.Листа за процену обухватила је 18 питања. Највиша оцена – 4,00
добијена је на питању бр. 12 (Настава на часу је у пуној мери усмерена на ученика и
његово учење на часу), најнижа оцена - 2,68 добијена је на питае бр. 4 (У планирању
посећеног часа наставник је укључио и друге наставнике). Резултат самовредновања је
показао и да још много треба урадити на примени нових технологија и нових наставних
метода, али и да већина питања имају оцену преко 3,50 чиме можемо бити задовољни.
Појединачно гледано, било је веома добрих и занимљивих часова, наводи се у
Извештају. Координато Тима за самовредновање био је Јован Проданов, проф.
У току школске године одржано је три ПЕДАГОШКА КОЛЕГИЈУМА које је сазивала
директор Школе,мр Ружица Вукобратовић, у циљу ефикасније организације икомуникације
унутар колектива. Чланови педагошког колегијума бавили су се проблем и м а наставе, а
представници стручних већа били су у обавези да директору Школе путем мејла достављају
квартални, а на крају другог полугодишта и годишњи извештај о раду Стручног већа.
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Школс ки ра з вој ни п л а н
Развојни план је стратешки план развоја установе који садржи приоритете у
остваривању образовно васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила
за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Н а
седници Наставничког већа, у априлу 2006. ф о р м и р а н је први Тим –актив за школско
развојно планирање, а Татјана Пејовић Себић, професор социологије и м ен ов ан а је за
председникa Актива за Школски развојни план. У јуну 2011. Започела је Евалуација
петогодишњег Развојног плана (од 2006.до 2011.) као и активн о с т и н а Изради н о в о г
Развојног плана. Координатори Татјана Пејовић Себић и Биљана Матић одржале су две
радионице на којима су учествовали представници професора, ученика, родитеља и
локалне самоуправе. Н а седници Наставничког већа у септембру 2011. Усвојен је

нови Развојни план (2011-2016.)
У складу са О с н о в а м а Закона о средњој школи, чл. 48, на седници Наставничког
већа, године закључено је да је Школски развојни план за период 2011/2016.године урађен
п о свим предвиђеним стандардима, да садржи све потребне елементе, да је у складу са
визијом развоја Гимназије и у функицији остваривања те визије и да је садржајан, инвентиван и
конкретан. Као такав једногласно је, јавним гласањем прихваћен од стране Наставничког
већа и препоручен Школском одбору на к о н а ч н о усвајање. Школски одбор га је усвојио
у септембру 2011. .године.
Током шк. 2014/15. годину реализација Развојног плана праћена је на састанцима
Педагошког колегијума и Наставничпког већа. Стручна већа су периодично п одн о си л а
извештај о реализацији предвиђеног електронским путем. Настављено је праћење мисије
„Одговарамо на потребу друштва за Широко образованим личностима, образујемо
интелектуалну елиту поклањајући једнаку пажњу природним и друштвеним наукама.
Јединствени смо п о атмосфери поверења, уважавања и сарадње и међу ученицима,
наставницима и родитељима. Негујемо културу, толеранцију интеркултуралност.. .»
Наша визија је „ да будемо савремена, динамична школа, окренута будућности, потребама
ученика и захтевима времена у којој се поштују Кодекси понашања“.
М о т о Школе у Развојном плану је РАДОМ ДО ЗНАЊА И УСПЕХА.

Кодекс понашања
У циљу заштите деце/ученика од насиља т о к о м шк. 2008/09. године, израђен је
Кодекс понашања за ученике. Предвиђена процедура је у потпуности
испоштована, после чега је усвојен од стране Школског одбора, 27.маја 2009.
г о д и н е . и ове шк. године родитељи су се, на п р в о м родитељском састанку
својим п о т п и с о м обавезали да ће Кодекс бити испоштован од стране ученика и
родитеља.Кодекс понашања истакнут у свакој просторији у школи.
Н а иницијативу Савета родитеља и Наставничког већа, израђен, усвојен је и од
25.октобра 2010. важи и Кодекса понашања наставника .
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ШКОЛСКИ ТИМОВИ
У складу са Законом, прописима и интерним потребама Школе, на почетку шк. Године, на
седници Наставничког већа и Педагошком колегијуму утврђен је састав Стручних Тимова,
који су деловали у току шк. 2014/15.
ТИМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕВЕНЦИЈУ ОД НАСИЉА
1. мр Ружица Вукобратовић
2. Биљана Матић – координатор
3. Ранка Јокић,члан
4. Јелена Груба,члан
5. Јелена Ђорђевић,члан
6. Милан Богићевић, члан
7. Татјана Пејовић Себић,члан
8. Миланка Деман. члан
9. Ивана Миљевић,члан
10. Мирослав Кошић,члан

Тим –комисија за ИНКЛУЗИЈУ и ИОП
1. Јелена Груба,координатор
2. Биљана Матић, члан
3. Дамир Малешев,члан
4. Лидија Арсић, члан
5. мр Јованка Терзић
Тим за САМОВРЕДНОВАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Јован Проданов, координатор
Мирјана Јовановић,члан
Радослава Беара, члан
Оља Скакавац, члан
Љиљана Самарџић, члан

Тим за РАЗВОЈНИ ПЛАН
1. мр Ружица Вукобратовић, директор
2. Татјана Пејовић Себић, координатор
3. Биљана Матић, члан
4. Јелена Груба, члан
5. Душан Милутиновић, члан
6. Слободан Торњански, члан испед групе друштвених предмета
7. Ранка Јокић, члан испред групе природних предмета
8. Гордана Брљак, представник Савета родитеља
9. Брано Пијетловић, представник ШО
10. Ања Худак, представник Ђачког парламента
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Тим за ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
1. Душан Милутиновић,координатор
2. Слободан Торњански
3. Јелена Кнегић Мандарић
4. Тамара Поповић
5. Снежана Живанац
6. Ивана Миљевић
7. Кристина Вукелић
8. Мирјана Парежанин
9. Андреј Форкапић
10. Мирослав Кошић
11. Ивана Милановић
12. мр Лазар Копања
13. Биљана Матић
14. Јелена Груба
Тим за контролу ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА у школској згради и школском дворишту
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мр Јованка Терзић, координатор
Биљана Матић
Ивана Милановић
Јелена Груба
Јован Проданов
Јова Пејић

Тим за ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
1. Марија Ромелић, секретар – координатор
2. Ранка Јокић – помоћник директора – члан
3. Јелена Груба, педагог –члан
4. Марица Остојић, шеф рачуноводства – члан
5. Татјана Пејовић Себић, професор – лице за надзор над израдом плана интегритета
Тим за ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
1. Ранка Јокић, помоћник директора – координатор
2. Јованка Терзић, члан
3. Марина Дороцки, члан
4. Ивана Рашковић, члан
5. Предраг Береш, члан
6. Љиљана Самарџић, члан
7. Светлана Торњански, члан
8. Кристина Вукелић, члан
9. Биљана Матић, члан
10. Снежана Живанац, члан
11. Јелена Кнегић Мандарић, члан
12. Дамир Малешев, члан
13. Лука Јаковљевић, члан
14. Божидарка Андрић, члан
15. Мирослав Кошић, члан
16. Тамара Поповић, члан
17. Марија Јанковић, члан
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Тим за МЕЂУНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ 3К
1. мр Ружица Вукобратовић, директор, аутор
2. Миланка Деман, координатор
3. Тања Себић, члан
4. Лидија Арсић, члан
5. Јелена Ђорђевић, члан
6. Јелена Груба, члан
7. Др Јасминка Радовановић, члан
8. Тамара Поповић, члан
9. Кристина Вукелић, члан
10. Тања Мирковић, члан
Тим за МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

мр Ружица Вукобратовић, директор,
Ранка Јокић, помоћник директора, координатор
Миланка Деман, члан
Тамара Поповић, члан
Светлана Павловић, члан
Марија Јанковић, члан
Душан Милутиновић, члан

Тим за ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Биљана Матић,организација рада
Јелена Груба, хуманитарне активноти
Дамир Малешев, уметнички и забавни програм
Татјана Пејовић Себић, сарадња са владиним и невладиним организацијама
Мирослав Кошић, сарадња са владиним и невладиним организацијама
Милан Богићевић, спортске активности и акција добровољног давања крви
Душан Милутиновић – Отворена врата Школе
Ања Худак председник Ђачког парламента

Тим за СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. др Јасминка Радовановић, координатор
2. Лидија Арсић, члан
3. Биљана Матић, члана
4. Татјана Пејовић Себић, члан
5. мр Светлана Торњански, члан
6. Оља Скакавац, члан
7. Ивана Рашковић, члан
Рад Тимова одвијао се у складу са предвиђеном динамиком, али и у складу са конкретним
потребама, што је захтевало брз и ефикасан приступ и прилагођавање ситуацији. Сви Тимови
су успешно одговорили изазовима у оквиру свог делокруга, а постигнут је и одређен степен
сарадње међу Тимовима. На крају шк. године, координатори су Извештаје о реализацији
доставили директору. У складу са потребама и ради још ефикаснијег деловања, почетком
наредне шк. године, биће утврђена структура и планови рада Тимова, а биће размотрена и
потреба за формирањем нових.
Конкретна резултати рада Тимова, видљиви су у оквиру свих делова Годишњег извештаја.
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VIII РАД П Е Д А Г О Ш К О – П С И Х О Л О Ш К Е СЛУЖБЕ
Активност педагошко-психолошке службе текла је у складу са Законом, Годишњим
п л а н о м рада Школе и п л а н о в и м а рада школског педагога и психолога и обухватила
је све предвиђене области рада.
На пословима психолога радила је Биљана Матић,проф, а н а п о с л о в и м а
п е д а гога, Јелена Груба, проф.
Саветодавном раду са ученицима, сарадњи са родитељима, континуирана са радња
са одељенским старешинама, п р о ф е с и о н а л н а оријентација, хуманитарним деловањима
и популаризација здравствене заштите (са п о с е б н и м тежиштем на превенцију болести
зависности и промовисање здравог начина живота), била је посвећена посебна пажња.
Полазећи од специфичних интелектуалних карактеристика и потреба наших уче ника, ПП служба је наставила рад на идентификацији талентованих ученика. Њихов је
рад праћен и они су предлагани за учешће на семинарима, трибинама и др. а
предлагани су и за доделу стипендија и награда.
Рад на професионалној оријентацији обухватао је саветодавни рад, професио н а л н о информисање и испитивање интересовања ученика и организовање промоција
студијских група и Факултета за матуранте. О карактеристикама Гимназије и школовању у
њој, упознати су ученици осмих разреда из осн о вн и х школа у граду, кроз групне и
индивидуалне посете.
П о с е б н о је наглашена активност на здравственој едукацији ученика кроз сарадњу са
Саветовалиштем за младе, Омладином Јазас-а, Црвеним Крстом и Факултетима, где су
ученици прошли више тематских радиница. И ове школске године радионичарски
облика рада , дао је добре резултате, као и програм вршњачке едукације.
Важан део рада педагога и психолога обухвата испитивање и истраживање из
области актуелне проблематике, п о с е б н о васпитног аспекта рада са ученицима. Ток о м године испитују се ставови ученика путем разговора, анкета, упитника. Школски
психолог је испитала Особине личности ученика другог разреда, а шк. педагог је испитала
Професионална интересовања ученика четвртог разреда и урадила је Анализу вредновања
рада проф. и школе од стране матураната- интерна евалуација. Резултати прва два испитивања саопштени су на седницама Наставничког већа,
а резултати трећег
саопштени су диреткору.
Рад у стручним органима подразумевао је обавезно присуство седницама и изве штавање о резултатима истраживања и анализама успеха и изостанака ученика и
другим питањима у оквиру дневног реда.
Педагог је присуствовала Трибини о инклузији
– подршка особама са
инвалидитетом, учествовала је на петој 3 К Конференцији – излагала је рад
Разноликост као тема у настави Грађанског васпитања, а психолог је учествовала у
раду семинара и истраживању – Школа и популациона политика у Србији и
присуствовала је Конференцији 3К. Психолог и педагог су присуствовали семинарима
– ИКТ у настави и Мрежи школа вежбаоница у Пројекту „Развионица“ , као и
Активима стручних сарадника јужнобачког округа.
Катедра за педагогију, поводом јубилеја Филозофског факултета, доделила је
захвалницу педагогу Јелени Груба, за пружену подршку и дугогодишњу сарадњу у
реализацији праксе студената педагогије.
Остварена је конкретна сарадња са институцијама: са организацијом Црвеног крста
Града, Канцеларијом за младе, Војвођанским ц е н т р о м за право детета,
Саветовалиштем за младе, Омлади н ск ом организацијом Јазас.
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Послови су се односили и на организацију и спровођење м а турског испита и других
испита и уписа ученика.
Психолог је координатор Тима за безбедност и превенцију од насиља и члан још
седам стручних тимова, а педагог је координатор Тима за инклузију и ИОП и члан је
још седам тимова.
Педагог је аутор Извештај о раду Гимназије за протеклу школску годину, а психолог је аутор Програма рада Гимназије за наредну школску годину.

Рад н а превенцији б о л е с т и з а в и с н о с т и
 Трибина– Супстанцу на дистанцу
 Радионица организације АЈЗАК
 Радионице активиста ЕМПРОН-е
 Вечери дебате на тему болести зависности
 Програм обуке за вршњачк едукацију омладине ЈАЗАС-а
 Радионице У борби против ХИВ-аСтудентске асоцијације
- П о в о д о м 1.децембра – Дана борбе против сиде, постављен је штанд у Школи у
сарадњи са омладином Јазаса, где су активисти делили едукативно- пропагандни
материјал ученицима.
-П о с е б н о добре резултате даје вршњачка едукација па је значајан податак да су ове шк.
године наши ученици, њих шесторо, успешно завршили обуку О м л а д и н е Јазаса за
вршњачке едукаторе на превенцији ХИВ-а и одржали радионице ученицима првог и
трећег разреда.
- Едукативни плакатио штетности пушења, п р о б л е м и м а ХИВ-а и болести зависности
истакнути су на видним местима у Школи
- Радионице спроведене у сарадњи са невладиним и хуманитарно едукативним организацијама показао се у с п е ш н и м у свим одељењима и групама.
Укупна оријентација и делатност у оквиру редовне наставе, слободних активности,
културноуметничких, спортских, хуманитарних и других дешавања у Гимназији
усмерена је на развијање здравог животног стила и квалитетног провођења слободног
времена, а самим т и м је јасна опредељеност Школе ка превентивном деловању када
су болести зависности у питању
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X ДИРЕКТОР Школе

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ДИРЕКТОРА
Г И М Н А З И Ј Е „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
Н О В И САД
2014-2015. шк. године
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У периоду септембар 2014 - септембар 2015. године, директор Гимназије“ Исидора
Секулић“ Н о в и Сад ( у д а љ е м тексту директор Школе ), п о д н о с и о свом раду, за
назначену школску годину, следећи
ИЗВЕШТАЈ
који је базиран на одредбама Закона о о с н о в а м а система образовања и васпитања,
Статута Гимназије „Исидора Секулић” Н о в и Сад (у д а љ е м тексту Школе) и
Развојног плана Школе (који обухвата и П л а н директора Школе).
I
Планска основа рада директора Школе, на бази којег је сачињен и овај ИЗВЕШТАЈ,
имала је следећу структуру:
1) П л а н с к и задаци, који н е п о с р е д н о произилазе из назначених н о р м а т и в н и х
аката, а обавеза су директора Школе (организационо-управних послова, рад органа
Школе и ђачких организација, педагошко инструктивни рад, материјално финансијско пословање...), чија реализација обезбеђује н о р м а л н о пословање и
општу равнотежу рада Школе.
2) Посебни плански задаци директора Школе обезбеђују развојни тренд
(ПРОГРЕС, оптимизацију),у периоду септембар 2014 - септембра 2015. године били
су следећи:
 Организација и модернизација наставе
 Унапређивање наставног и стручног кадра Школе
 Ваннаставне активности, културна и јавна делатност школе
 Хуманитарне активности
 Организоване посете у земљи
 Сарања са УНИВЕРЗИТЕТОМ и Центром за младе таленте Шнајдер Електрик
ДМС
 Токови међунардне сарадње Школе
 Пројекти школе и пројекти у које је школа укључена
 Преглед постојећих и израда н о в и х н о р м а т и в н и х аката Школе
 О п р е м а њ е и модернизација Школе
 Инвестиционо одржавање и адаптација
 Донације
 Реконструкција и доградања
II
У извештају се анализира н и в о остварених планских задатака директора Школе
:
(А)
Директор Школе,у периоду септембар 2014 - септембар 2015. године реализовао је
све планске задатке из тачке (1) и тиме у великој мери допринео успешном раду и
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животу ученика, наставника, школског особља, као и Школе у целини.
(Б)
Директор Школе, у периоду септембар 201 4- септембар 2015. школске године
реализовао је све назначене посебне планске задатке из тачке (2) и тиме дао значајан
д о п ри н о с да се у Школи обезбеди развојни тренд. Назначени тренд Школе обезбеђен
је рализацијом следећих п о с е б н и х активности Школе.
1)OРГАНИЗАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
У извештајном периоду одржано је четири ПЕДАГОШКА КОЛЕГИЈУМА.
Ч л а н о в и ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА бавили су се п р о б л е м и м а
наставе пошто је редовна настава приоритет у школи.
Представници стручних већа директору школе путем мејлова достављају
тромесечни, п ол уго ди шњи и годишњи извештај о раду стручних већа као и
извештаје анекса Школског програма тако да је директор детаљно упознат са
њиховим радом.
На Педагошком колегијуму су дате смернице за Екстерни надзор наше
Гимназије. Свим професорима је достављен одговарајући материјал са
детаљним упутствима. Сваки професор је имао припреме као и порт
фолију.
ОД 8.-10.12.2014. ИМАЛИ СМИ ЕКСТЕРНУ ЕВАЛУАЦИЈУ. ПОСЛЕ
ПРАЋЕЊА, ПОСМАТРАЊА, ПРОВЕРАВАЊА СЕДАМ ОБЛАСТИ НАША
ШКОЛА ЈЕ ОЦЕЊЕНА НАЈВИШОМ ОЦЕНОМ И ТО ЧЕТВОРКОМ.
Извештај екстерних евалуаторки дао је комплетну слику о дешавањима у школи
са свим позитивним странама које треба унапредити и слабостима које
треба поправити. Поносни смо на оцену која ће нас пратити наредних пет
година.
14.02.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“ је традиционално одржано
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ.
Нови трендови нам намећу нове идеје, тимски рад и коорелацију међу
предметима што је у протеклом периоду реализовано и то:
Током школске 2014/2015. године новина у наставном процесу ликовне и музичке
културе су блок часови у оделењима прве и треће године те друге и четврте.
По мишљењу професорки ликовне и музичке културе, овакав начин извођења наставе
допринео је ефикаснијој обради наставних јединица, повезивању наставних садржаја,
слушању музичких дела у целини, гледању филмских пројекција, изради практичних
радова на настави ликовне културе. Креативност, мотивација и доживљај код ученика
је израженији, ученици имају више времена да повезују појмове и садржаје из
различитих области, повезују теорију и праксу, примене стечена знања и практичне
вештине у свакодневном животу, процене и вреднују резултате рада на часу. Такође
је могућа настава ван учионице у институцијама културе као што су музеји и
галерије.
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16.09.2014. одржан је час у матурском оделењу везано за транплатацију органа са
становишта биологије, веронауке немачког језика. Коорелација наведених предмета.
4.03.2015. одржани су часови у оделењу другог разреда, Утицај радиоактивног зрачења
са становишта физике, хемија, биологија и филозофија везано за ,,Дан посвећен
нуклеарној физици. Коорелација наведених оредмета. Одржани часови су снимљени.
12. 3. 2015. одржан је час обраде романа Сеобе са становишта српског језика и
књижевности, географије, историје и верске наставе. Коорелација наведених оредмета.
8.05.2015.јавни час поводом Дана Победе организовала је проф. руског језика.
21.05.2015. Изведена интегрисана настава биологије и хемије на тему Дигестивни
систем.Сарадња проф. биологије Гимназије „Исидора Секулић“ професором хемије
из Гимназије ,,Душан Васиљев“ из Кикинде.

3.12.2014. смо имали прилику да са још три гимназије из Србије имамо
директно укључење у ЦЕРН а то је највећи центар за истраживање
елементарних честица који се налази у околини Жене ве.Ученици су у
видеоконференцијском облику видели део центра,имали су прилику да
постављају питања као и да слушају нека занимљива предавања.
Такав начин учења на даљину се планира и у наредном периоду.
Настављена је примена пројектног учења, започета прошле године. Као резултат
објављен је „Први зборник ученичких радова из физике“ у електронској форми, који је
представљен на 3К Конверенцији.
Од фебруара професори су почели користити паметне табле (три) које је школа
добила у оквиру пројекта Развионица.
Повезивање ученика и професора у мрежу Едмодо, у оквиру пројекта Подршка развоју
људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала –
Развионица.
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2)УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНОГ И СТРУЧНОГ КАДРА ШКОЛЕ
У извештајном периоду наставни и стручни кадар је учествовао на бројним
семинарима из свих области у з е м љ и и иностранству:
11. – 13. 09. 2014. учешће професорке математике на међународној конференцији IEEE
12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (Conference SISY
2014) у Суботици.
Гимназија „Исидора Секулић“ је једна од 11 гимназија из Србије која изабрана
за школу вежбаоници и укључена је у пројекат „Подршка развоју људског
капитала и истраживању“. Циљ пројекта је да одабрана школа буде ефикасна
вежбаоница студената факултета, место иновација и место професионалног
развоја наставника.
Од 15.-16.09.2014. директор гимназије и професорка историје координатор у
пројекту Развионица учествовале су на кон ференцији ЕФЕКТИВНА
НАСТАВА И УЧЕЊЕ ТОКОМ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ која је одржана у
Београду. Свој допринос су дали учешћем и предлозима на радионицама
везаним за улогу ментора током студентске праксе.
Од 17.–19.09.2014. учешће професорке математике на Завршној конференцији о
визуелној математици (VisMathClosingConference) одржаној у Београду.

Од 20.-21.09.2014. директорка и професорка немачког језика присуствовали
додели диплома у немачкој амбасади и учествовали на Другој
конференцији директора ДСД школа која је одржана у Београду.
У октобру на семинару на тему «Медијска политика и узори младих у Војводини»
учествовала професорка социологије.
Од 7.-8.11.2014. Одржана Пета међународна конференција гимназија 3К
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У Гимназији „Исидора Секулић“ која је и организатор.
13.11.2014. професорка математике је присуствовала на Закључној конференцији
VisMath, одржаној у Београду у присуству представника из Брисела надлежних за
извођење пројекта VisMath.
18.11.2014. предавање Центра за промоцију безбедности саобраћаја у оквиру Пројекта
„Семафоризација“ и „Пијан кола не вози“.
26.12.2014. у Гимназији "Ј.Ј.Змај" у Новом Саду организована обука за рад на
ПАМЕТНОЈ ТАБЛИ. Обуци присуствовала професорка математике.
Од 23 - 25.01. 2015. учешће професорки математике на VI међународној конференцији о
настави и учењу математике (VI International Conference of Teaching and Learning
Мathematics ) одржаној на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Од 6.-8.02.2015. учешће професорки математике на Зимској школи о нестандардним
облицима подучавања математике и физике на Природно-математичком факултету у
Новом Саду.
Од 27. -29. 01. 2015. године професорка физике посетила сајам технологије у
образовању са 20 година традиције у Немачкој у граду Карлсруе. На сајамској
изложби виђене су најновије технологије, од паметних табли и паметних столова до
најмодерхијих пројектора. Пронађен је и интересантан софтвер за креирање електронских
уџбеника под називом „My Book Machine“ којег би могао да користи читав колектив.
Од 23.-24.02.2015. у нашој школи је организован семинар Vorkonferenz-Pilotprüfung
поводом забршних припремних активности везаних за ДСД испит. Семинару је
присуствовало 30 професора немачког језика из Војводине.
Од 27. -28. 02.2015. Директорка школе и професорка физике учествовале су на
Конференцији „Нове технологије у образовању“ која је одржана у Београду.

02.03.2015. године одржан је Дан отворених врата на ПМФ-у. Професорке хемије и
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физике са својим ученицима су посетили поменуту манифестацију.

4.03.2015. Стручном усавршавању под називом „Угледни наставник“ које је
организовала Компанија Мајкрософт Србија за 17 наставника учествовала је професорка
физике.

Од 5.-7.03.2015. На КАР МУН Kонференцији у Будимпешти (Модел Уједињених
нација) учестовали су ученици са професорком енглеског језика.
Од 5.- 8. 03.2015. директорка и професорка енглеског језика учествовале на
Конференцији у оквиру пројекта Европских студија у Лаувену,Белгија. Том
приликом школа је представљена Филмом на енглеском језику који су урадили ученици
са професорком енглеског језика.

5.03.2015. учешће педагога школе на Трибини подршке особама са нвалидитетом
“Лични пратиоци и педагошки асистенти“ која је организована у Културном центру.

9.03.2015. Семинару на тему Превенције насиља и заштите деце од злостављања у
Београду присуствовала је професорка психологије.

16.03.2015. На едукативним радионионицама, на Департману за географију ПМФ-а
учествовале су професорке географије.
Март 2015. на сминару: “Активно оријентисана настава православног катхизиса”
учествовала је професорка веронауке.
26.03.2015. учешће професорке географије на стручном скупу на тему „Школа и
популациона политика“
у организацији Завода за унапређивање образовања и
васпитања.
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9.04.2015. присуство професорки математике на Е-Twinning радионици у Новом Саду
одржаној у Гимназији "Јован Јовановић Змај".

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.
18.04.2015. САСТАНАКУ МРЕЖА ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА у Ректорату
Универзитета у Новом Саду учествовао је 21 професор, директор и помоћник директора
из Гимназије“Исидора Секулић“. Школу је представила професорка физике
презентацијом у Презију.

08.05.2015. учешће професорке математике на Завршној радионици у Сегедину у
Мађарској везано за нестандардне облике учења математике и физике (Non-Standard Forms
of Teaching Mathematics and Physics: Experimental and Modeling Approach).

Од 9.-10.05.2015. одржан је 7. Фестивал науке у кампусу Универзитетског града коме су
присуствовали наши ученици са професоркама хемије и физике.
Од 23.-26. 05.2015. учешће професорке математике на VII међународној конференцији
о примени рачунара у настави одржаној у Лисабону, Португал у оквиру пројекта
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РАЗВИОНИЦЕ. Конференцији је присуствовало девет наставника из целе Србије,
који су награђени за примере добре праксе и чији су примери ушли у оквир
Националног курикулума, а једна од њих је наша професорка математике.
26.05.2015. у Гимназији је одржана Трибина о репродуктивном здрављу за професоре и
ученике другог разреда.
25.06.2015 ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА РАЗВИОНИЦЕ у Београду.
Учесници директорка гимназије , координатор професорка историје и професорка физике
чији рад је уврштен у Зборник радова примера добре праксе.

29.06.2015. СВЕЧАНА ПРОСЛАВА ДАНА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ (55
година од оснивања) присуствовала директорка Гимназије.
Почетком јула професорка физике је похађала летњу школу ИКТ-еа у Атини као
један од победника националног такмичења Open Discovery Space.
3)ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТ, КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
ШКОЛЕ
У извештајном периоду сем редовне наставе уживали смо у богатом програму
ваннаставних активности у оквиру вечери „Четвртком код Исидоре“ и то:
8.09.2015. одржан програм „ Бранковог кола“ поводом 150 годишњице од смрти
Вука Стефановића Караџића.
11.09.2014. вече посвећено стогодишњици фудбалског клуба Војводина . О
историјату клуба са ђацима су разговарали бивши и садашњи играчи клуба уз
пригодан музички програм.
13.09.2014. промоција романа Растка Јефтовића „Тајна куће“.
23.10.2014. одржано Немачко вече где су ученици показали веома добро знање
немачког језика. Вече припремила професорка немачког језика.
23.10.2014. „ Вече шаха“, припремио професор филозофије.
18.11.2014. гостовање ГИС театра са представом „Гаврилов принцип“ у 6.
Београдској гимназији коју је режирао професор српског језика.
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27.11.2014. гостовање хора „Исон“ из школе са посебним потребама „Милан
Петровић“ организовале професорке музичког, верске наставе и енглеског
језика.
29.11.2014. гостовање ГИС театра на Фестивалу у новосадском Културном центру
са представом ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП.
Од 5.-6.12.2014. гостовање ГИС театра у Бањалучкој гимназији са представом
ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП.
1.02. 2015. чланови ГИС-ТЕАТРА извели су представу „Како је Нови Сад добио име“
коју је режирао професор српског језика поводом обележавања Дана града Новог Сада у
оквиру Академије на сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта.
11.02.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“ одржано је школско такмичење у дебати.
23.02.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“ гостовао прослављени позоришни
редитељ Никита Миливојевић на позив професорке енглеског језика.
25.02.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“ организовано је књижевно вече и музички
програм у изведби ученика.
4.03.2015. SHOWTIME – Oscars други по реду, одржан је у Позоришту младих
(учествовало је више од 50 ученика) припремила професорка енглеског језика.
17.03.2015. програм „Пролетњи Бранкови дани 2015.“одржан је у нашој школи. Учешће
ученика са професором филозофије.
20.03.2015. одржана свечана Академија „Дух нема граница“ поводом обележавања
значајног јубилеја, 25 година од оснивања школе у Свечаној сали галерије Матице
српске. Академију припремили професори српског језика и музичке културе. Том
приликом је и промовисана Монграфија „Исидорин четвртвековни азбучник“ чији
је аутор проф. срепског језика са сарадницима. Снимљен је и филм којим је
забележен значајан догађај. Поводом Дана школе направљена је и нова позивница.
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23.03.2015. одржана је Свечана седница на којој су награђени јубиларци.
На Свечаној седници су промовисане публикације школе, Алманах, лист
Исидора, подлистак Исидорини сапутници и Зборник радова ПЕТЕ
МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА 3К и Каталог слика
„Исидори за јубилеј“.

23.03.2015. отворена је ликовна изложба поклон„Исидори за јубилеј“ у Галерији
Гимназије „Исидора Секулић“ коју је припремио библиотекар школе.
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22.04.2015. вече Беседништва, уз музички програм, припремио професор филозофије.
Од 23.-24.04.2015. у Гимназији „Исидора Секулић“ одржани су програми 9.
Међународног фестивала прозе ПРОСЕФЕСТ. Ученике за разговор са
књижевницима је припремила професорка српског језика и књижевности.
7.05.2015. вече Дебате уз пригодна музичким програмом, припремио професор
филозофије
8.05.2015. Дан Отворених врата, представљање Гимназије ученицима основних
школа и њиховим родитељима. Презентацију о школи припремила професорка
физике.
Од 18.-19.05.2015. одржан Други вишејезични фестивал школског театра у Позоришту
младих. Аутор пројекта професорка енглеског језика а организатор Гимназија „Исидора
Секулић“.Учествовале су Гимназије из Ниша, Шапца, Суботице, Пожаревца, Карловачка
гимназија, Гимназија „Ј. Јовановић Змај“ и „Исидора Секулић“ из Новог Сада.
3.06.2015. Вече Дебате уз музички програм који су припремили ученици и професор
филозофије.
4.06.2015. традиционална Изложба кућних љубимаца, припремили ученици са
професорка биологије.
18.06.2015. промоција књиге професора Слободана Торњанског „ Још неки школски
примери“.
Од 25.-30.06.2015. на Шекспировом фестивалу у вили Станковић у Чортановцима,
учествовао је Школски театар Гимназије „Исидора Секулић“на енглеском језику са
представом „Тако вам драго“ на позив позоришног редитеља Никите Миливојевића.
4) ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
У Гимназији „Исидора Сек улић“ је наглашен хуман и људски аспект васпитног
рада, кроз низ хуманитарних акција и то:
У току септембра и октобра месеца, ученици са професорима били гости у школи „Др
Милан Петровић“, на пробама јединог у Новом Саду, хора за децу са сметњама у
развоју „Исон“. Циљ посете је био развијање емпатије према вршњацима који имају
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другачије детињство и школовање и, евентуално, ангажовање у волонтерским
активностима (помоћи) широј заједници.
Од 10.-20.10.2014. обезбеђено 24 пакетића по датој спецификацији за настрадале од
поплаве.
13.11.2014. хуманитарна акција поводом „ Дана борбе против дијабетиса“ учествовали
су ученици са професорком биологије.
2.12.2014. хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“.

Од 15.–26.12.2014. ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА новогодишњих украса, честитки и
колача приремили чланови Креативне радионице са професорком биологије.
22.12.2014. хуманитарном акцијом „Играчком до срца“ уручени су новогодишњи
поклони штићеницима дневног боравка специјалне школе „Милан Петровић“.Пригодан
програм организовали професори српског језика, филозофије и педагог.
5.02.2015. 36 наших ученика били су добровољни даваоци крви.
5.- 6.03. 2015. Хуманитарна акција за лечење болесне девојчице „ Чај за Сару“ у
организацији Ђачког парламента.

13.-14.05.2015. хуманитарна акција за помоћ деци која су оболела од булозне
епидермолизе ЗА ДЕЦУ ЛЕПТИРЕ,
Чајанка у организацији Ђачког
парламента.

5) ОРГАНИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ У ЗЕМЉИ
Од 9.-14.10.2014. учешће наших ученика са професорком биологије на 7. Међународном
УНЕСКО кампу у Кикинди.
18.10.2014. изведена је теренска настава (биологија, историја и географија)- Сремска
Митровица-Засавица-Манастир Хопово.
18.10.2014. прослави стогодишњице церске битке у Крупњу, присуствовала
професорка историје.
1.11.2014. ученици Гимназије са професорима српског језика посетили Сајам књига у
Београду.
15. и 17. 12.2015.посета матураната и професорке српског језика Матицу Српској.
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28.04.2015. теренски рад из биологије и екологије на Фрушкој гори реализовали
ученици са професорком биологије.
28.04.2015. група од осамнаест ученика са професорком хемије посетила су фабрику
хемијских производа „Албус“.
Посета Музеју Војводине, учешће ученика и професорке историје у радионици на
тему Холокауста.
Посета ученика петроварадинским катакомбама са професором историје.
Од 25.–29.05.2015.на Копаонику су боравили победници Квиза „Желиш ли да постанеш
ЕКОЛОГ“ са професорком биологије а који је одржан на ПМФ-у, у оквиру
Манифестације „Ноћ биологије“ 2015.
13.06.2015. теренски рад на Фрушкој Гори (биологија и географија).
6)САРАДЊА СА УНИВЕРЗИТЕТОМ И ЦЕНТРОМ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
ШНАЈДЕР ЕЛЕКТРИК ДМС
У извештајном периоду настављена је сарадња са универзитетом и
појединим факултетима у вези са посетама студената часовима појединих
предмета као и држању часова у нашиј Гимназији, у оквиру предмета Методика
наставе конкретног предмета.
У оквиру сарадње наше Гимназије са Центром за младе таленте забележени су следећи
сусрети:
26.11.2014. у Гимназији «Исидора Секулић» одржан је састанак са представницима
Центра за младе таленте ради договора о даљој сарадњи.
10.02.2015. промоција Фондације Schneider Electric DMS NS обављена је у Свечаној
сали Гимназије „Исидора Секулић“ са посебним акцентом на нови смер
Факултетета техничких наука у Новом Саду као и на новоотворени Инфоцентар
ДМС.
Од 4.-27.05.2015. ученици и професора информатике и математике посетили компанију
DMS. Компанија Schneider Electric DMS Нови Сад је високо технолошка компанија за
софтверски инжињеринг која се бави истраживањем, развојем и софтверским
инжењерингом у електродистрибутивним системима – дистрибутивном менаџмент
систему (DMS).
Такође су посетили Инфоцентар DMS-а где су могли да добију све информације о
могућностима обављања праксе у компанији као и о програму студијских стипендија који
су сигуран пут до запослења у компанијиSchneider Electric DMS NS.
20.06.2015. у оквиру Фондације «Центра за младе таленте» компаније ДСМ НС
најуспешнијим полазницима курсева математике и иннформатике додељене су потврде.
Међу полазницима је било и наших ученика са високим резултатима.
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10.07.2015. директорка школе присуствовала завршној свечаности компаније ДМС
где је упозната са резултатима у протеклом периоду.

7)ТОКОВИ САРАДЊЕ И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ШКОЛЕ
У извештајном периоду школа је имала велик број сарадњи како у земљи тако и
ван граница наше земље и то:
Од 18.-25.10.2014. делегација од 6 професора и 2 ученика у оквиру
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ посетила је Гимназију Н13 из Нижњег
Новгорода у Русији са којом има осмогодишњу сарадњу.
Од 7.-8.11.2014. двочлана делегација Гимназије Н13 из Нижњег Новгорода
учествовала је на ПЕТЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГИМНАЗИЈА
3К са радовима.
Децембра 2014. започели смо сардњу са Гимназијом из Бања Луке.
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 Лобочевски,
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 отварања Српског културног центра у Н.
Новгороду.

21.04.2015. Радна посета амбасадора Немачке Хајнца Вилхелма школи у оквиру
Пројекта ДСД и сарадње немачког министарства са школом које се огледа у доделивању
професора немачког језик Гимназији „Исидора Секулић“ у виду асистента на часовима
немачког језика.
1.07.2015. са представником четверочлане делегације Универзитета Лобачевски из
Нижњег Новгорода потписан је СПОРАЗУМ ОСАРАДЊИ Гимназије „Исидора
Секулић“ и Универзитета Лобачевски.
57

8)ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ И ПРОЈЕКТИ У КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УКЉУЧЕНА
Пројекти школе који су подржани од Покрајинског секретаријата за
образовање и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину су:
Од 7.-8. 11.2014. одржана је ПЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈИ
ГИМНАЗИЈА 3К. Акредитована је од Завода за унапређење образовања и васпитања.
Конференција се састоји из практичног дела (презентација одабраних часова
професора Гимназије „ Исидора Секулић“) и презентације стручних радова професора
из Србије и гостију из Велике Британије, Русије и Хрватске.На конференцији учествују и
ученици са својим радовима са менторима који их прате.Ученици су радове излагали на
енглеском језику.У оквиру конференције штампан је и Зборник радова под окриљем
Педагошке ставрности.
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МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ КРОЗ ОБЈЕКТИВ
ВИШЕЈЕЗИЧНОГ ШКОЛСКОГ ТЕАТРА
Пројекти Покрајинског секретаријата за образовање и Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину у које је наша школа укључена :
Наша Гимназија је једна од 10 школа из Војводине која је укључена у пројекат
„Здравствено васпитање о репродуктивном здравњу средњошколаца“
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Аутономне Покрајине
Војводине. Пројекат је успешно реализован од сеп тембра 2014.до јуна 2015.
године у четири оделења друге године.
У децембру 2014. године у фискултурној сали Гимназије „Исидора Секулић“
Н о в и Сад одржан је четврти Меморијал „Лаза Крстић и Марица Џелатовић“,
турнир у мушкој и женској школској гимнастици. Н а Меморијалу је наступило
180 такмичара из 11 земаља.
Пројекти Министарства републике Србије у које је наша школа укључена:
Гимназија „Исидора Секулић“ је једна од 12 гимназија која је у Пројекту ДСД
Министарства Републике Србије, добијања међународно признат језичког
сертификат из немачког језика.
Од 11.-13.03.2015. у нашој Гимназији је по први пут спроведен ДСД испит за језички
сертификат из немачког језика. За испит се пријавио 41 ученик и сви су изашли на сва
четири дела испита. Укупно 35 ученика је положило испит што показује да ученици
поседују високо знање немачког језика.
Гимназија „Исидора Секулић“ је једна од 11 гимназија из Србије која изабрана
за школу вежбаоници и укључена је у пројекат „Подршка развоју људског
капитала и истраживању“. Циљ пројекта је да одабрана школа буде ефикасна
вежбаоница студената факултета, место иновација и место професионалног
развоја наставника.
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Гимназија „Исидора Секулић“ је једна од 23 основне и средње школе из Србије
која је учествовала у пројекту“Безбедан интернет“.
Гимназија „Исидора Секулић“ је укључена у Пројекат Европских студија.

9)ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗРАДА НОВИХ НОРМАТИВНИХ
АКАТА ШКОЛЕ
Доношењем новог Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем
образовању, на седницама Школског, усвојене су Одлуке о изменама и допунама како би
се акти школе ускладили са новим прописима:
21.11.2014. усвајање пречишћених текстова интерних аката школе:
Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у гимназији
„Исидора Секулић“
Пословник о раду Школског одбора
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика гимназије
„Исидора Секулић“
26.03.2015. Усвајање Правилника о мерама, начину и поступку заштите и
безбедности ученика, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време
боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа.
10)ОПРЕМАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ
У извештајном периоду септембар 2014 - септембар 2015. године:
22.09.2014. отварање рачунарске учионице са 17 нових рачунара. Учионицу отворио
члан Градског већа господин Јелић и начелница градске управе Лидија Томаш.
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. Градске управе за образовање школи је одобрено средства за
израду пројектне документације за видео надзор, рамове за слике Галеријског
простора поводом Дана школе.
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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 Градске управе за образовање школи је одобрила средстав за
следеће намене:
За постављање противклизајућих трака на степениште.
За набавку намештаја за нову учионицу.
За набавку намештаја за медиатеку након поплаве.
За нове тракасте завесе у зборници школе.
Одобрена средства за изнајмљивање опреме и услуге преводилаца за Шесту
међународну конференцију гимназија 3К.
Све наведено је за време летњег распуста је и монтирано.
Крајем јуна у кабинету бр. 9 постављен ИСТОРИЈСКИ КУТ од реквизита које су
ученици сакупили везано за пређено градиво из историје.
11)ИНВЕСТИЦИО НО ОДРЖАВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА
У новембру 2014. Градска управа за образовање, Гимназији „Исидора Секулић“ је
одобрила средства у вредности од 3.400.000, 00 милиона динара за промену дела
столарије.
За време зимског распуста монтирано је 12 нових прозора на првом и другом
спрату школе.
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У оквиру школе стамбени простор који постоји је исељен крајем маја 2015. те
је поменути простор адаптиран за време летњег распуста у учионицу.
Градска управа за образовање обезбедила је средства за адаптацију и радове на
новој учионици.
12)ДОНАЦИЈЕ
Током школске године, мимо буџетских средстава, за потребе свих облика
активност, а посебно на плану међународне сарадње(путовања), као и
путовања у земљи и окружењу(такмичења, фестивали, гостовања) као и
организоване прославе, конференције, такмичења у шк оли и ван ње, директор
својим менаџерским поступцима обезбеди преко 1.500.000,00 донације. Тако је
било свих протеклих година од 2007. Године па овом приликом желим да
упознам чланове колектива, Ш.О. са овом чињеницом.

13)РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
Н а иницијативу представника ГРАДСКЕ УПРАВЕ и ПРЕДСЕДНИКА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА констатовано је да постојећи ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ за
доградњу и надоградњу зграде Школе не одговара потребама Школе те је у
извештајном периоду урађен н о в и идејни и ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ. Н о в и
пројектни задатак јасно дефинише потребне садржаје у новопројектном делу
објекта, укупне нето површине око 1350 м2 . Три до четири учионице капацитета
36 ученика са једним професорским кабинетом, кабинет за физику капацитета
36 ученика са једним професорским кабинетом. Две библиотеке друштвенојезичког и п ри род н и математичког смера са читаоницама са п о 15 места,
мултиф ункционална сала капацитета 150 слушалаца, п о могућности типа
амфитеатра са фоајеом. Галеријски простор у п р и з е м љ у дограђеног дела,
површине око 150 м2 , који је могуће делити на мање целине. Надоградњу и
доградњу могуће је реализовати у две фазе у зависности од одобрених
средстава.
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Х РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Скупштина града Н о в о г Сада именовала, у октобру 2013, чланове Школског одбора
Гимназије „Исидора Секулић“, па је у 2014/2015 .години Ш О радио у следећем саставу:
 Представници јединице локалне самоуправе
Војислав Коларов, Сандра Гал, Љубица Лепојевић
 Представници колектива Татјана Пејовић
Себић, Лидија Арсић и Јелена Ђорђевић

 Представници родитеља Брана Пијетловић и
Бранислава Инић Јашаревић, Весна Бурсаћ

 Функцију председника Школског одбора вршио је
Брано Пијетловић.
У оквиру Школског одбора радиле су комисије: Комисија за општа акта
Школе,Комисија за Годишњи програм рада Школе, Комисија за радне односе, Комисија за
инвестициона улагања и Комисија за ученичка питања.
Школски одбор је током године одржао пет седница, на којима су сва важна питања
из живота и рада Школе :
- Усвајање Извештаја о раду Гимназије за школску 2013/2014. годину
- Усвајање Програма рада Гимназије за школску 2014/2015.годину
- Питање наставног кадра и доношење одлука у надлежности Школског одбора Разматрање питања везаних за пословање Школе
- Разматрање инвестиционих питања и годишњег рачуна
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