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Гим на зиј а  

«Исидора Секулић» Н о в и  С ад  

    И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У  Д И Р Е К Т О Р А   

Г И М Н А З И Ј Е „ И С И Д О Р А С Е К У Л И Ћ “   

Н О В И  С А Д  септембар 2014-2015.  



 

 

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 сновама  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) Плански  задаци, који непосредно  произилазе из назначених нормативних  

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 септембра 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  

 Сарадња са УНИВЕРЗИТЕТОМ  и Центром за младе таленте Шнајдер Електрик 

ДМС 

 Токови међународне сарадње Школе  

 Пројекти Школе и пројекти у које је Школа укључена 

 Преглед постојећих и израда н о в их  нормативних  аката Школе 

 Опремање  и модернизација Школе 

 Инвестиционо одржавање и адаптација  

 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 

животу ученика, наставника, школског особља,  као и Школе у целини. 



 

 

(Б) 

Директор Школе, у периоду септембар 2014- септембар 2015. школске године 

реализовао је све назначене посебне  планске задатке из тачке (2) и тиме дао значајан 

допринос  да се у Школи обезбеди развојни тренд. Назначени тренд Школе обезбеђен 

је рализацијом следећих посебних  активности Школе. 

 

1)OРГАНИЗАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ  

У извештајном периоду одржано је четири  ПЕДАГОШКА КОЛЕГИЈУМА . 

Чланови  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, полугодишњи  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 СМО 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 одељењима 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 одељењу везано за трансплантацију органа  са 



 

 

становишта биологије, верске наставе,  немачког језика. Коорелација наведених 

предмета.   

 

4.03.2015. одржани су часови  у одељењу 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. 

 

12.03. 2015. одржан је час обраде романа Сеобе са становишта српског језика и 

књижевности, географије, историје и верске наставе. Коорелација наведених 

предмета. 

 

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“ са 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 прилику да 

постављају питања као и да слушају нека занимљива предавања.  

 

Такав начин учења на даљину планира  се 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 Конференцији. 

 

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.  

 



 

 

 

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 је 

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 конференцији 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  

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 

најмодернијих 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 завршних 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 

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 инвалидитетом 

“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 семинару: “Активно оријентисана настава православног катехизиса” 

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. 

 

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 

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 представом „Гаврилов принцип“ у 6. 

београдској гимназији  коју је режирао професор српског језика.    

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  

представом  ГАВРИЛОВ ПРИНЦИП. 

 

Од 5-6.12.2014. гостовање ГИС  театра  у Бањалучкој гимназији  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. српског језика са сарадницима. Снимљен је и филм којим је 

забележен значајан догађај.  Поводом Дана Школе направљена је и нова позивница. 

 

 

 

 



 

 

 

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.  

 

 
 

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 је  за разговор са 

књижевницима  припремила професорка српског језика и књижевности.  

 

7.05.2015. вече Дебате уз пригодан  музички програм, 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 

професорком 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  

представом „Како вам драго“  на позив позоришног редитеља Никите Миливојевића.     

   

4) ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

У  Гимназији „Исидора Секулић“  је наглашен хуман и људски аспект васпитног 

рада, кроз низ  хуманитарних акција и то:  

У току септембра и октобра, 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 

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  Матици српској. 

 

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 је 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 информатике додељене су потврде. 

Међу полазницима је било и наших ученика са високим резултатима.  

 

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 ПЕТОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ  

ГИМНАЗИЈА, 3К са радовима.  

 

Децембра 2014. започели смо сардњу са Гимназијом из Бањалуке. 

 

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

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

ученика). 

  

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

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

професорка руског језика у делегацији Града Новог Сада, поводом манифестације  „Дани 

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



 

 

 
 

 

21.04.2015. Радна посета амбасадора Немачке Хајнца Вилхелма Школи у оквиру 

Пројекта ДСД и сарадње немачког министарства са Школом  које се огледа у додељивању 

професора немачког језика Гимназији „Исидора Секулић“  у виду асистента на часовима 

немачког језика. 

 

 

1.07.2015.  са представником  четворочлане  делегације Универзитета Лобачевски из 

Нижњег Новгорода потписан је СПОРАЗУМ  О САРАДЊИ Гимназије „Исидора  

Секулић“ и Универзитета Лобачевски. 

 

 
 

 
 

 

  

 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 стварности. 

 

 
 

 
 

 

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ  КРОЗ  ОБЈЕКТИВ 

 

ВИШЕЈЕЗИЧНИ  ШКОЛСКИ  ТЕАТАР 

 

 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 септембра 2014.до јуна 2015. 

године у четири одељења 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 признатог језичког 



 

 

сертификата 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  је 

изабрана за школу-вежбаоницу 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.  

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 одбора, 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.  Градска управа за образовање Школи је одобрила средства за 

израду пројектне документације за видео надзор, рамове  за слике Галеријског 

простора поводом Дана школе. 

 

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

средњег образовања Аутономне покрајине Војводине Гимназији „Исидора Секулић“ су  

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

за медијатеку. 

 

На конкурсу Покрајине за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе 

средњег образовања Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину Гимназија 

„Исидора Секулић“ су одобрена средства за рачунатску опрему која се састоји од 7 

лаптоп рачунара и 3 штампача. 

 

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

следеће намене: 

 

За постављање противклизајућих трака на степениште.  

 

За набавку намештаја за нову учионицу.  

 

За набавку намештаја за медијатеку 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  и монтирано. 

 

Крајем јуна у кабинету бр. 9 постављен ИСТОРИЈСКИ КУТ од реквизита које су 

ученици сакупили везано за пређено градиво из историје.   

 

 

11)ИНВЕСТИЦИОНО  ОДРЖАВАЊЕ И  АДАПТАЦИЈА   

 

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

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

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

спрату Школе. 

 



 

 

  
 

 

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)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 друштвено-

језичког и природниматематичког смера са читаоницама са  п о  15 места, 

мултифункционална  сала капацитета 150 слушалаца, п о  могућности типа 

амфитеатра са фоајеом. Галеријски простор у приземљ у  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. 

 


