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Основне информације о школи 
 

 

Назив школе: Гимназија „Стеван Пузић“ 

 

Адреса: Партизанска бб, 22400 Рума 

 

Телефон: 022/474-515 

 

Факс: 022/474-515 

 

Адреса интернет сајта школе: www.gimnazija-ruma.rs 

 

Електронска пошта: rumagimn@eunet.rs 
 

Дан школе: 7. oктобар 

 

Језик на коме се изводи настава у школи: српски језик 

 

Број смена у школи: једна 

http://www.gimnazija-ruma.rs/
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Кратак историјат школе 
 

 

Традиција средњег школства у Руми веома је дуга. Још у XVIII веку, 1770. године, постојала је у овoм граду средња школа која 

је имала ранг гимназије – забележио је први пут у српској историографији др Јован Скерлић, историчар књижевности. 

Оснивач прве српске гимназије био је учени Србин, јереј Пантелејмон Хранисављевић. 1761. године заједно са парохијанима 

подигао је Цркву Светог Вазнесења, а у непосредној близини саграђена је мала зграда нове школе. У њој се учио псалтир, часловац, 

словенска граматика, синтакса, реторика, латински и немачки језик. По одлуци аустријских власти 1787. године српска православна 

„Мала Гимназија“ спојена је са римокатоличком „Пејачићевом гимназијом“ у једну „тривијалну“ школу обеју религија. Године 1799. у 

Руми су школе поново раздвојене на православну и католичку због незадовољства родитеља, ђака и наставника. 

30. августа 1912. године, у Загребу, у „Народним новинама“ објављена је одлука Краљевске владе да се прихвата захтев српских 

трговаца из Руме за отварање мешовите реалне гимназије. Настава се одржава у згради Српске основне школе (данашња Основна 

школа „Змај Јова Јовановић“) до 1924. године. Те године изграђена је зграда у коју је пресељена Гимназија (данашња Основна школа 

„Душан Јерковић“). 

1962. године Гимназија је добила нову зграду и носи име бившег ученика Стевана Пузића. Од тада је неколико пута мењала 

своју организацију, образовне програме и циљеве. 1978. године као школа општеобразовног карактера законом је укинута у Шуваровој 

реформи школства а 1990. године поново је оформљена. 

Ученици наше школе редовни су учесници окружних, покрајинских и републичких такмичења. 

Као свака школа и наша расте са генерацијама ђака и поноси се њиховим успесима. А, ми, данашњи колектив, трудимо се да као 

најсветлију традицију Гимназије одржимо проверен систем педагошких и људских вредности, јер школа, слично историји, учи животу 

и постојаности, раду, истрајности, хуманости и вери. 

      Чињеница са којом наша школа може да се похвали је успех бивших ученика како при упису различитих факултета тако и успех у 

току самог студирања. Знамените и познате личности које су похађале нашу школу су: Стојан Трумић, Жарко Цвејић, Драган 

Недељковић, Брана Црнчевић, Стјепан Криштоф, Миливој Николајевић, Сава Јанковић, Никола Дреновац, Јован Јовичић, Славка 

Петровић-Средовић, Александар Берчек и многи други. 
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Структура школе 

 
 

Образовни профили1 

 
У школи се образују ученици по Програму гимназије („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/90; 3/91; 3/92; 17/93;) за: 

- општи и 

- друштвено-језички смер. 

 

Разред Бр. одељења 
Друштвени смер Општи смер 

Бр. одељења Бр. ученика Бр. одељења Бр. ученика 

1. 4 2 60 2 60 

2. 4 2 60 2 60 

3. 4 2 60 2 60 

4. 4 2 60 2 60 

Укупно 16 8 240 8 240 

 

Године 1994. добили смо решење од Министарства просвете Републике Србије да су испуњени сви услови за рад Гимназије 

(доказ: фотокопија Решења бр. 022-05-56/94-03 од 26. јануара 1994. г.). Решење за општи смер добијено је од Покрајинског 

секретаријата за образовање и културу АПВ-а (доказ: фотокопија Решења бр. 106-022-00622/2005-01 од 28. фебруара 2007. г.) 

                                                             
1 Школа је добила одобрење од Министарства за одељење „ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику“ од 1. септембра 

2018. године. 
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Укупно 16 одељења и 480 ученика. 

 

Фреквенција уписаниних ђака у последњих пет година 

Школска година 
Укупан број 

уписаних 
Број уписаних у 1. разред 

2016/2017. 400 104    (59 –друштвени смер/ 45 –општи смер) 

2015/2016. 427 115    (57 –друштвени смер/58 –општи смер) 

2014/2015. 395 106    (48 –друштвени смер/58 –општи смер) 

2013/2014. 382 107    (60 –друштвени смер/47 –општи смер)     

2012/2013. 356 120    (60 –друштвени смер/60 –општи смер) 

 

Број ученика у време израде Развојног плана 

Образовни смер 1. година 2. година 3. година 4. година Укупно ученика 

Друштвено-језички 54 55 49 42 200 

Општи 40 39 53 50 182 
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Преглед постојећих ресурса школе 
 

Материјално-технички ресурси 

Ресурс Укупан број 

Кабинети 9 

Учионице 6 

Пројектори 10 

Рачунари у настави 38 

Рачунари ван наставе 7 

  

Током извођења наставе користи се и део простора Средње економске школе „Бранко Радичевић“ Рума (одређен број учионица и 

фискултурна сала). У школи постоји видео надзор и алармни систем, уграђене камере у ходнику и на улазу школе, што обезбеђује 

задовољавајућу сигурност ученика и запослених.   

Руководећа структура и структура кадрова: 
 

Редни 

број 
Радно место Степен стручне спреме Свега 

1. Директор ВСС 1 

2. Наставници ВСС 36 

3. Психолог ВСС 1 

4. Библиотекар ВСС 1 

5. Секретар ВСС 1 

6. Шеф рачуноводства ВШСС 1 

8. Домар ССС 0, 5 

9. Ложач КВ 1 

10. Радници на одржавању хигијене    НК 5 

11. 
Извршилац послова одржавања 

рачунара 

ССС 0, 5 

  С В Е Г А 48 
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Сви наставници и сарадници испуњавају захтеве Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 

сарадника у настави у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/90, 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 

4/04, 11/04 и 5/05). 

 
 

Мисија 
 

Ми смо школа са традицијом дугом 105 година (2017. године обележили смо 105 година рада). 

У нашој школи негују се: рад, знање, култура, хуманост, традиција. 

1. У васпитном и педагошком раду са ученицима истрајавамо на међусобном уважавању и поштовању личности, толеранцији, 

демократичности, пријатељству, љубави и спортском духу. 

2. Подстичемо лични развој ученика, препознајемо њихове склоности и потенцијале, и оспособљавамо их да разложно бирају 

свој пут. 

3. У континуираном педагошком и ужестручном усавршавању настојимо да стечена знања ученици успешно примењују у даљем 

школовању. 

4. Подстичемо и негујемо савремену наставу и позитивне људске вредности, припремајући ученике за живот и суочавање са 

изазовима 21. века, пратећи иновације у настави. 

5. Развијамо код ученика критичко мишљење, одговорност и самосталност, а наставницима пружамо могућност усавршавања и 

напредовања. 
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Визија 
 

Желимо школу која ће подстицати интелектуални, емотивни, физички, социјални, морални и естетски развој ученика. Само тако 

их можемо припремити за живот у савременом друштву. 

Континуирано ћемо радити на стварању бољих услова за креативан рад ученика и наставника, кроз едукацију наставника, 

осавремењивањем наставе и оплемењивањем школског простора. 

Развијаћемо толерантне и демократске односе наставника и ученика, јер су они предуслов за исказивање личних потенцијала. 

Одговоран приступ директора, професора, ученика, родитеља и друштвене заједнице учиниће да ова визија постане стварност. 

У наредном петогодишњем периоду настојаћемо да афирмишемо школу у окружењу и побољшамо сарадњу са локалном 

заједницом, као и да се активно укључимо како у домаће тако и међународне пројекте и конкурсе. 

Желимо да повећамо број ученика, побољшамо постигнућа, мотивишемо и едукујемо наставнике, те да осавременимо наставу 

бољом опремљеношћу учионицa. 

 
 

Мото 
 

Non scholae, sed vitae discimus! 

Не учимо за школу, него за живот! 
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  Сарадња Школе са локалном заједницом и другим установама 
 

Рума као општина има највећи утицај када је реч о локалним факторима и од ње се очекује највећа материјална подршка.  

Културни центар „Брана Црнчевић“ Рума и школа сарађују у организацији Фестивала аматерских друштава Војводине, а 

ученици школе активно учествују на Трема фесту. Културни центар нам уступа своју позоришну салу и изложбени део хола за 

представљање школе у културном и јавном животу града. 

Завичајни музеј, приликом поставки изложби, позива наше ученике и наставнике као сталне посетиоце, такође они су често и 

активни учесници програма (рецитатори, певачка група Гимназије, ликовни радови ученика). 

Школа успешно сарађује са Основном музичком школом „Теодор Тоша Андрејевић“ из Руме, као и са градском библиотеком 

„Атанасије Стојковић“ у оквиру одржавања књижевних вечери и Дана словенске писмености. 

Спортски центар Рума успешно сарађује са спортским секцијама школе (такмичења, хуманитарни турнир у малом фудбалу 

„Жарко Миладиновић“, уличне трке, крос РТС-а). 

Радио „Срем“ и Школа сарађују на информативној, културној и забавној делатности – наши ученици су њихови спољни 

сарадници. Наши ученици и наставници често гостују на ТВ „Фрушка Гора“ и „Сремска“ ТВ. 

Привредна предузећа и бивши ученици Школе издвајају одређене суме новца за обележавање одређених датума везаних за 

школу, за набавку књига за школску библиотеку, спортске опреме, као и књига за награђивање ученика. 

Друштвено користан рад, поред уређења школе и њене непосредне околине, реализоваћемо у сарадњи са привредним 

организацијама. 

Приликом организације манифестације прославе градске славе и прославе Св. Саве Гимназија остварује успешну сарадњу са 

Српском православном црквом. 

Хуманитарне и добротворне акције одвијају се преко организације Црвеног крста. Ово радимо у оквиру Дечје недеље и Недеље 

борбе против дистрофије. Екипе наших ученика истовремено су чланови Црвеног крста и добровољни даваоци крви, а успешно едукују 

средњошколску омладину за борбу против сиде и болести зависности. 

 У сарадњи са Домом здравља Рума организују се редовни систематски прегледи наших ученика, као и стручна предавања у вези 

са психофизичким здрављем адолесцената. 

 Ученици и наставници школе остварују успешну сарадњу са Домом старих у обележавању значајних датума и јубилеја.  

 Полицијска управа и Школа имају изузетну сарадњу када је реч о безбедности ученика и запослених. У сарадњи са Полицијском 

управом Сремска Митровица организују се повремена предавања на теме: борба против дроге, борба против кријумчарења људи, 

безбедност у саобраћају. 

      Такође, сарадња са другим средњим и основним школама на територији општине Рума је одлична. Та врста сарадње се посебно 

показује када је реч о организацији такмичења на нивоу општине као и презентацији наше школе по основним школама.  
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Национални фактори који утичу на развој школе 
 

Министарство просвете доношењем законских аката и обезбеђивањем њиховог спровођења има најјачи утицај међу 

националним факторима. Увођење нових образовних профила, едукација и професионално усавршавање наставника је начин на који се 

Школа усклађује са новим општедруштвеним тенденцијама. 

 

 

 

Евалуација 

 

Интерна евалуација 

У школи постоји Тим за самовредновање који ради по Плану и програму рада на годишњем нивоу, а тиме континуирано 

реализује процес самовредновања. У складу са овим показатељима креиране су и приоритетне области које су саставни део Школског 

развојног плана. Поред самоевалуације, изражена је и посета часовима (око 50 часова) за коју постоји годишњи и масечни план, а коју 

реализује стручна служба. Подаци о резултатима овог вида самоевалуације налазе се у стручној служби.  

 

На основу извештаја о самовредновању из 2015/2016. године, потребно је обратити пажњу те радити на побољшању 

међуљудских односа наставника и ученика, простора за испољавање ученичких способности, интересовања и уважавања ученика, како 

би школу учинили средином која у потпуности задовољава потребе ученика и запослених. 

На основу извештаја о самовредновању из 2016/2017. године, потребно је радити на усклађивању Развојног плана школе, 

Годишњег плана и програма и Школског програма. 

На основу извештаја о самовредновању из 2017/2018. године потребно је: 

- опремити школу са наставним средствима, како би извођење наставе било квалитетније и разноврсније, 

- припреме за час би у већој мери требале бити засновање на уважавању различитости код ученика у погледу 

њиховог знања и искуства, 

- осмислити и организовати више ваннаставних активности 

- у току извођења наставе примењивати различите облике, методе и технике рада, како би се задовољили различити 

стилови учења, развило веће интересовање и мотивација ученика за процес усвајања знања.  
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Екстерна евалуација 

У марту 2014. године нашу школу је посетио је Тим спољашњих евалуатора Школске управе Нови Сад и извршио екстерну 

евалуацију школе. Кроз њихов извештај смо сазнали да је од укупно 29 стандарда школа остварила 11, а ниједан није остварен у 

потпуности. У Школи постоје остварени стандарди, али преовлађују слабе стране које заслужују посебну пажњу, а то су: Школски 

програм и Годишњи план рада, Подршка ученицима и Ресурси. Такође у области квалитета Настава и учење нису остварени сви 

кључни стандарди па је потребно сачинити план унапређивања и у овој области. На основу свега наведеног школа је оцењена општом 

оценом 2.  
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Потребе школе 
 

Стручни актив за развојно планирање кроз разговоре и анкете, уз учешће разних интересних група, oдредио је потребе школе: 

 

Настава и учење 

1. Примена мултимедије у што већем броју предмета 

2. Интерактивни процеси учења 

3. При избору наставног садржаја и планирању облика рада водити рачуна о хоризонталном (у истом разреду) и вертикалном (исти 

предмет кроз све разреде) повезивању садржаја 

4. Диференцирана настава 

5. Тестови за проверу знања стандардизовани на нивоу школе 

 

Инфраструктура 

1. Добра опремљеност кабинета 

2. Одговарајућа сала за физичко 

3. Потпуна искоришћеност простора 

4. Школско двориште (парк) у којем ће ученици бити безбедни и у којем ће моћи да задовоље своје потребе 

 

Школска клима 

1. Демократизован однос професора, ученика и стручних сарадника 

2. Поштовање права и обавеза свих 

3. Континуирано побољшавање међуљудских односа 

 

Професионални развој наставника 

1. Стручни и професионално компетентни наставници и сарадници који се континуирано (стручно и професионално) усавршавају 

2. Наставници добро обучени за примену рачунара и мултимедијалне технологије у настави 

3. Наставници који у пракси примењују интерактивне методе и методе активног учења 

4. Оспособљавање за обављање образовне праксе усмерене на резултате учења и примењивост знања у свакодневном животу 

 

Школска управа 

1. Јасна улога стручног актива за развојно планирање у организовању рада школе 

2. Успостављање информационог система у школи 

3. Поштовања начела јавности рада свих учесника у образовном процесу 

4. Компетентан Школски одбор 
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Унутрашњи и спољни односи 

1. Презентација школе преко свих медија 

2. Сарадња са стручним друштвима 

3. Сарадња са међународним институцијама 

4. Боља сарадња са родитељима 

5. Ефикасна интерна и екстерна комуникација 

6. Излажење у сусрет потребама локалне заједнице 

7. Едуковање локалне заједнице 
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Дефинисање развојних приоритета школе у наредном периоду 
 

Анализа стања у нашој школи, показује да треба радити на развоју и побољшању следећих области : 

1. Постигнућа ученика и подршке ученицима, посебно подршке ученицима са тешкоћама у учењу. 

2. Побољшање просторних услова и опремљености школе и развој људских ресурса кроз стручно усавршавање и напредовање у 

струци. 

3. Везе школе и окружења, посебно промоцији школе у функцији повећања броја ученика.  

 

Анализом ових области квалитета усагласили смо се и дефинисали приоритете развоја школе. Области квалитета упућују нас на 

следеће приоритете у развојном планирању: 

1. Мотивација ученика и наставника усмерена на занимљиве наставне и ваннаставне активности, примену разноврсних метода и 

техника рада, активирање ученика, промоцију и награђивање успешних ученика. Додатна подршка ученицима са тешкоћама у 

личном и социјалном развоју, као и талентованим ученицима. 

2. Побољшање услова рада опремањем кабинета и набавком савремених наставних средстава као и обезбеђивањем квалитетног 

стручног усавршавања наставног кадра кроз одобрене програме и развојне активности школе у циљу професионалног 

напредовања.  

3. Видљивост и вредновање школе у окружењу кроз јавну делатност и присуство у медијима.  

 

 

Сходно томе, области развојних приоритета школе у наредном периоду су : 

1. Настава и учење, подршка ученицима 

2. Ресурси 

3. Веза школе и окружења 
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Развојни приоритет бр. 1: Настава и учење, подршка ученицима 

 
Развојни приоритет: Постигнућа ученика и подршка ученицима, посебно подршка ученицима са тешкоћама у учењу             

До сада урађено: 

1. У школи постоје и функционишу Стручни тим за додатну подршку ученицима као и Стручни тим за инклузивно образовање 

који реализују, прате и процењују степен индивидуализованих облика наставе и ИОП-а. 

2. Психолог школе у сарадњи са тимом за самовредновање прати и евалуира педагошку климу и атмосферу на часу, као и наставни 

процес са становишта употребе разноврсних метода и облика рада. 

3. Формиран је Тим за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника који планира стручна усавршавања наставника како 

би учинили активну наставу разноврснијом примењивањем разноврсних метода и облика рада. 

4. Постигнућа ученика праћена су кроз процес самовредновања. 

 

Циљ: Повећати мотивацију свих ученика и наставника; учинити наставу занимљивом, применом савремених метода, наставних 

средстава, различитих облика наставе, прилагођавањем наставе потребама ученика, промоцијом и награђивањем успешних ученика 

 

Задаци: 

1. Примењивати разноврсне методе и технике рада. 

2. Повећати идивидуализацију наставе и квалитет инклузивне праксе. 

3. Промоција и награђивање напредовања сваког ученика. 

4. Подршка талентованих и надарених ученика. 

5. Пратити постигнућа ученика на матурском испиту и доносити мере унапређења наставе у складу са резултатима. 

6. Активно радити на превенцији насиља, злостављања и занемаривања. 

7. Радити на побољшању међуљудских наставника и ученика, организовати више простора за испољавање ученичких способности, 

интересовања и уважавања ученика, уважавати различитости код ученика у погледу њиховог знања и искуства. 

8. Осмислити више ваннаставних активности. 
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Планиране активности на спровођењу приоритета 

 

Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Унапређивање образовно-васпитног рада 

на основу анализе резултата ученика на 

матурском испиту 

  

Анализа корелације оцена из релевантних 

предмета и резултата на матурском испиту 
Координатор, психолог јул, август 

Анализа резултата на матурском испиту у 

функцији остваривања стандарда (основни, 

средњи, напредни ниво), по предметима. 

Стручна већа, координатори стручних већа јул, август 

Предлог мера везан за промене у наставном 

процесу на основу анализе следећих 

подручја: примена одговарајућих 

дидактичко-методичких решења на часу, 

примена и учење ученика различитим 

техникама учења и планирање и примена 

поступака вредновања који су у функцији 

даљег учења и праћења остварености 

стандарда 

Стручна већа, координатори стручних већа 
август 

 

Увођење иновативних метода наставе, 

учења и оцењивање ученика 

  

Анализа компетенција наставника на 

основу упитника за самопроцену и 

планирање стручног усавршавања у складу 

са резултатима и у функцији увођења 

иновативних метода 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника  
март 2019. г. 

Снимање разноврсности употребе метода и 

техника у настави, анализа и континуирано 

праћење и поређење у функцији евалуације 

Психолог, Тим за самовредновање и 

вредновање Школе 

Континуирано, током посете настави 

и ваннаставним активностима 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Дефинисање у годишњим плановима 

стручног усавршавања у оквиру развојних 

активности школе и личних активности на 

стручном усавршавању облика стручног 

усавршавања који представљају иновативне 

технике, методе и средства рада (најмање 

два облика годишње) 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника, наставници, 

Педагошки колегијум 

септембар 2018. г. 

Испланирати подршку наставницима у 

оквиру увођења иновативних облика 

оцењивања кроз одобрене програме и /или 

развојне активности школе 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника, психолог 
септембар 2018. г. 



19 

 

Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Промовисати међупредметну корелацију у 

оквиру планирања стручног усавршавања – 

најмање 2 угледна часа кроз које се 

реалузује међупредметна корелација 

Педагошки колегијум, Тим за стручно 

усавршавање наставника и стручних 

сарадника, Стручна већа 

У складу са годишњим плановима 

Подстицати истраживачки рад ученика и 

вештину самосталног извештавања најмање 

једном квартално у оквиру свих предмета 

Наставници, ученици Од школске 2018/19. г.  

Осмислити и организовати више 

ваннаставних активности 
Наставници, ученици Континуирано 

Превенција насиља и повећање сарадње 

међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

  

Конкурисање за учешће у пројекту „Школа 

без насиља“ (уколико буде конкурса) 
Директор, Наставничко веће По конкурсу 

Радионички рад са ученицима на теме 

везане за превенцију насиља и промоцију 

толеранције и сарадње у оквиру Дечје 

недеље 

Тим за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

психолог, наставници 

октобар 2018. 

Обрада тема везаних за превенцију насиља 

и промоцију сарадње кроз ликовне и 

литерарне конкурсе и акције у оквиру Дечје 

недеље, кроз рад Ученичког парламента, 

наставне предмете и ЧОС 

Одељењске старешине, предметни 

наставници, Тим за безбедност и заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог, наставници, 

координатор Ученичког парламента 

Током године у складу са планом 

Подизање нивоа ефикасности и редовности 

праћења присутности облика насиља у 

школи 

Тим за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

координатор, дежурни наставници, 

одељењске старешине 

Током школске године 

Реализација стручних усавршавања из 

области превенције насиља и ненасилне 

комуникације 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника, Тим за безбедност и 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог, директор 

У складу са годишњим планом 

стручног усавршавања 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Обезбеђивање више простора за 

испољавање ученичких способности, 

интересовања и уважавања ученика, радити 

на побољшању међуљудских односа 

наставника и ученика 

Наставници, одељењске старешине, 

психолог,  директор 
Континуирано 

Доследно примењивати Правилник о 

дисциплинској одговорности наставника и 

ученика 

Наставничко веће, одељењске старешине, 

родитељи, ученици, директор 
По потреби 

Подршка и прилагођавање квалитета 

образовања и васпитања за ученике 

којима је потребна додатна подршка 

  

Учешће у пројектима локалне заједнице 

везане за ученике којима је потребна 

додатна подршка 

Директор, Наставничко веће, представници 

локалне заједнице 
Контиуирано 

Организација и разрада наставе код куће за 

ученике на кућном и /или болничком 

лечењу за ученике наше школе 

Психолог, родитељи, директор Контиуирано 

Прилагођавање наставе и осталих 

активности у оквиру индивидуализованих 

облика рада и ИОП-а и повећање 

ефикасности тимског рада у оквиру тимова 

за додатну подршку (најмање један састанак 

квартално уз присуство родитеља-

старатеља) 

Стручни тим за додатну подршку 

ученицима, Стручни тим за инклузивно 

образовање 

Континуирано 

План рада са талентованим и надареним 

ученицима 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Промовисати успехе ученика путем паноa и 

огласнe таблe, локалних медија, на 

родитељским састанцима, јавним 

похваљивањем и промоцијом стваралаштва 

у оквиру школских приредби и зборова 

ученика као и на локалним 

манифестацијама и изложбама 

Директор, Наставничко веће, одељењска 

већа 
Континуирано 

Превенција насиља и повећање сарадње 

међу ученицима, наставницима и 

родитељима 

  

Конкурисање за учешће у пројекту „Школа 

без насиља“ (уколико буде конкурса) 
Директор, Наставничко веће По конкурсу 

Радионички рад са родитељима ученика на 

тему препознавања и реаговања на насиље 

код ученика 

Одељењске старешине, Тим за безбедност и 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог 

У складу са Годишњим планом рада 

Школе 

Упознавање родитеља првог разреда са 

правилима понашања у школи 

Одељењске старешине, Тим за безбедност и 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

У складу са Годишњим планом рада 

Школе 

Радионички рад са ученицима на теме 

везане за превенцију насиља и промоцију 

толеранције и сарадње 

Тим за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

психолог, наставници 

Прво полугодиште школске 

2018/2019. г. 

Обрада тема везаних за превенцију насиља 

и промоцију сарадње кроз ликовне и 

литерарне конкурсе 

Одељењске старешине, предметни 

наставници, Тим за безбедност и заштиту 

ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог, координатор 

Ученичког парламента 

Током године у складу са планом 

Подизање нивоа ефикасности и редовности 

праћења присутности облика насиља у 

школи 

Тим за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања, 

дежурни наставници, одељењске старешине 

Током године 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Реализација стручних усавршавања из 

области превенције насиља и ненасилне 

комуникације 

Тим за стручно усавршавање наставника и 

стручних сарадника, Тим за безбедност и 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, психолог, директор 

У складу са годишњим планом 

стручног усавршавања 

Доследно примењивати Правилник о 

дисциплинској одговорности наставника и 

ученика 

Наставничко веће, одељењске старешине, 

родитељи, ученици, директор 
По потреби 

Превенција осипања ученика   

Наградити успехе ученика у оквиру Дечје 

недеље, за школску славу, Дан школе и на 

матурској прослави (похвалнице, књиге, 

поклон за ђака генерације, остале пригодне 

награде) 

Директор, Наставничко веће, одељењска 

већа 
континуирано 

Промовисати успехе ученика путем паноa и 

огласнe таблe, локалних медија, на 

родитељским састанцима, јавним 

похваљивањем и промоцијом стваралаштва 

у оквиру школских приредби и зборова 

ученика као и на локалним 

манифестацијама и изложбама 

Ученички парламент, директор Континуирано 
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Евалуација приоритета: побољшање постигнућа ученика и подршка ученицима 

 

Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Излазност и број 

бодова на пријемном 

испиту 

Излазност ученика 

Број бодова  
Извештај 

Крај школске године, 

септембар 

Координатор, стручна 

већа 

Учесталост и облици 

насиља, злостављања и 

занемаривања и 

ефикасност реаговања 

школе 

Смањена учесталост 

облика насиља и 

злостављања у школи 

за 25% по процени 

ученика, наставника и 

родитеља 

Органи школе и 

запослени реагују у 

складу са Протоколом 

у 90% случајева  

Води се доступна и 

јасна евиденција  

Евиденција о појавама 

и облицима насиља 

Евиденција о раду 

одељењских 

старешина  

Записници и извештаји 

Тима за заштиту од 

насиља 

 

Документација 

истраживања  

 

континуирано  

 

 

2 пута годишње –

полугодиште и крај 

године 

  

 

У складу са годишњим 

плановима рада 

 

Тим за безбедност и 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

 

 

Психолог 

Ученици којима је 

потребна додатна 

подршка напредују у 

складу са ИОП-ом и 

планом 

индивидуализације 

Напредак 

квантитативно и 

квалитативно одређен 

у складу са ИОП-ом  

Извештаји о 

реализацији ИОП-а  

 

Шестомесечно – у 

складу са ИОП-ом 

Јун, јул – годишње 

Јун, јул – годишње 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

 

координатор 
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Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Ниво реализованости 

планираних 

активности у оквиру 

увођења иновативних 

метода наставе и 

оцењивања 

 

Повећана разноврсност 

употребе различитих 

метода и техника у 

настави за 50% у 

наредних 5 година-

10% годишње 

Повећано учешће 

ученика у активним 

методама наставе и 

оцењивања -10 % 

годишње 

Евиденција и 

извештаји о раду 

Извештај психолога и 

директора о посетама и 

евалуацији наставе и 

ваннаставних 

активности  

Записници стручних 

већа 

 

 

Полугодиште сваке 

године 

Крај наставне године 

Психолог, стручна већа, 

Педагошки колегијум 

Пораст броја секција и 

заинтересованих 

ученика за секцијски и 

додатни рад 

 

-Повећати број секција 

за 50% у односу на 

2018/19. г. 

-30% ученика школе 

ангажовано у оквиру 

секцијског и /или 

додатног рада 

 

Евиденција ученика по 

секцијама, анализа 

успеха ученика на 

такмичењима 

Извештаји 

руководиоца секција 

/додатног рада 

 

Анализа интересовања 

ученика за секцијски и 

додатни рад 

Годишњи план рада 

До 2018/19. г. 

 

До 2019/20. г. 

 

Крај наставне године 

 

 

октобар сваке године 

 

Руководиоци секција и 

додатног рада  

 

 

 

Стручна већа  

 

 

Психолог 

 

 

Позитиван став 

ученика о допунској 

настави 

Пораст броја ученика 

на допунској настави 

из свих предмета из 

којих се одржава за 15 

% 

 

Дневници, евиденција 

Извештаји наставника  

Годишњи извештај о 

раду школе 
До краја 2018/19. г. 

Стручна већа, наставници, 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Организовање више 

ваннаставних 

активности 

Пораст броја 

ваннаставних 

активности за 50% 

Извештај, евиденција о 

ваннаставним 

активностима 

Континуирано 
Наставници, стручна већа, 

психолог, директор 
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Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Обезбеђивање више 

простора за 

испољавање ученичких 

способности, 

интересовања и 

уважавања ученика, 

радити на побољшању 

међуљудских односа 

наставника и ученика 

Повећан број секција и 

додатне наставе 

Извештаји, књига 

евиденције осталих 

облика образовно-

васпитног рада у 

средњој школи Континуриано 

Наставници, одељењске 

старешине, психолог,  

директор 

 

 

 

Развојни приоритет бр. 2: Ресурси 
 

Развојни приоритет: Побољшање просторних услова и опремљености школе и развој људских ресурса кроз стручно 

усавршавање и напредовање у струци 

Гимназија Стеван Пузић Рума и Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ Рума користе свака у својој смени: 

 - 16 учионица опште намене,  

 - кабинет физике,  

 - кабинет биологије,  

 - хемијску лабараторију,  

 - кабинет за информатику,  

 - мултимедијални кабинет,  

 - библиотеку са 15000 књига и читаоницу,  

 - кабинет за језике,  

 - кабинет за географију,  

 - фискултурну салу,  

 - спортске терене,  

 - остале потребне просторије. 
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Ученици Гимназије користе у настави 38 рачунара, мултимедијални пројектор и одговарајући софтвер. Гимназија је увек водила 

рачуна о опремљености и хигијенско-естетском уређењу простора. Школа има видео надзор. Испуњени су сви просторни услови за 

извођење наставе. 

 

Циљ: Осавременити наставу побољшањем услова рада у кабинетима и учионицама; подизањем нивоа компетенција запослених кроз 

стручно усавршавање; обогатити медијатеку новим садржајима 

 

Задаци: 

1. Формирање још једног мултимедијалног кабинета 

2. Опремити кабинете и учионице рачунарима, савременим наставним средствима и интернет везом 

3. Рационално коришћење постојећих ресурса 

4. Обука и усавршавање наставничког кадра у циљу унапређења компетенција/посебно за употребу савремених наставних средстава и 

напредовања у струци (планирање и обезбеђивање средстава) 

5. опремити школу што савременијим наставним средствима 
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Планиране активности на спровођењу приоритета 

 

Мере Носиоци задужења Време реализације 

Опрема школе савременим наставним 

средствима 
  

Снимити постојеће стање опремљености 

школе наставном техником 

(расположивост, употребљивост, расход)  

Пописна комисија децембар 2018. г.  

Обогаћивање медијатеке Директор; наставници Од 2018/19. г.  

Евидентирати потребе предметних 

наставника за наставним средствима и 

стручном литературом 

Стручни актив за развојно планирање, 

Педагошки колегијум 
септембар 2018.  г. и надаље 

Пратити понуде савремених наставних 

средстава и стручне литературе у 

каталозима 

Наставници рачунарства и 

информатике, директор, информатичар, 

Наставничко веће 

1. полугодиште  

2018/19. год . и континуирано  

Тражити донаторе Директор, родитељи, Школски одбор Континуирано 

Купити штампаче за потребе наставе и 

обезбедити тонере и папир 

Директор, Комисија за јавне набавке, 

донатори 
Континуирано 

Повећати број преносивих рачунара Директор, донатори, локална заједница До краја школске 2018/19. г.  

Обезбедити интернет везу за све учионице 
Директор, наставници рачунарства и 

информатике 
До краја школске 2018/19. г.  

Стручно усавршавање наставника, 

стручних сарадника и директора 
  

 Анализирати ниво компетенција 

наставника и стручних сарадника 

упитником ЗУОВ-а за самопроцену у циљу 

припреме личних планова професионалног 

развоја и планирања стручног 

усавршавањана нивоу школе, презентовати 

резултате на Наставничком већу до краја 

2018. г. 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника  

Друго полугодиште школске 2018. г. и 

континуирано 
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Мере Носиоци задужења Време реализације 

Планирати стручно усавршавање у складу 

са резултатима анализе уз поштовање 

структуре компетенција и приоритета и уз 

план који омогућава запосленима да у току 

године остваре 44 сата у оквиру установе 

и/или личног стручног усавршавања и 120 

бодова на петогодишњем нивоу кроз 

одобрене обуке и стручне скупове 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника,  

Педагошки колегијум, наставници, 

директор, стручна већа 

Од 2018/19. г. и континуирано 
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Мере Носиоци задужења Време реализације 

У оквиру структуре активности стручног 

усавршавања које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности: 

- извођење угледних часова од чега 

најмање 1/3 укључује употребу ИКТ 

-реализовати излагања са анализом и 

дискусијом са стручних усавршавања које 

су запослени похађали, а од интереса су са 

стручна већа или наставничко веће; 

презентовано најмање 75% похађаних 

стручних усавршавања 

-креирати и одржати најмање 1 радионицу 

или интерактивну интерну обуку на основу 

стечених знања и вештина у вишесатном 

трајању за унапређење компетенција 

запослених у сваком полугодишту од чега 1 

мора бити везана за унапређење 

дигиталних компетенција 

- приказ књиге, приручника, стручног 

чланка, часописа и дидактичког материјала 

из области образовања и васпитања – 

презентација (један годишње по стручном 

већу-најмање 50% уз употребу дигиталних 

средстава) 

-приказ блога, сајта, поста, аплета, 

друштвених мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја - најмање 3 

годишње/100% уз употребу дигиталне 

технологије 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника, 

Педагошки колегијум, наставници, 

директор, стручна већа 

Од школске 2018/19. г. континуирано 
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Мере Носиоци задужења Време реализације 

У оквиру планирања и реализације обука 

по одобреним програмима обука и 

стручних скупова: 

-планирање и реализација обука тако да 

сваки запослени може да оствари 120 

бодова у року 5 година, а у складу 

одређеним компетенцијама и припритетима  

-обезбеђивање средстава/обука кроз 

сарадњу са издавачким кућама, заводима, 

локалном самоуправом обезбедити најмање 

1 обуку од 24 бода за све запослене 

годишње 

-обуке које се односе на унапређење 

компетенција за употребу ИКТ –најмање 

50% обука на петогодишњем нивоу 

Стручна већа, Тим за стручно 

усавршавање наставника и стручних 

сарадника, Педагошки колегијум, 

психолог 

Од школске 2018/19. г. континуирано 

Вођење евиденције, односно формирање 

школске базе података о професионалном 

статусу и стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника 

Стручна већа, Тим за стручно 

усавршавање наставника и стручних 

сарадника 

Од школске 2018/19. г. континуирано 

Обезбеђивање средстава за реализацију 

стручног усавршавања (одобрени програми 

и стручни скупови) – средства за најмање 

24 сата годишње по запосленом 

Директор, Школски одбор Од школске 2018/19. г. континуирано 

Осавременити наставничку библиотеку 

(стручна литература ‒ најмање 10 наслова 

стручне литературе годишње, набавка 

стручног часописа у складу са 

финанасијама) 

Стручна већа, библиотекар Од школске 2018/19. г. континуирано 

Посета Сајму књига , презентација каталога 

са Сајма, вредновање посете Сајму књига у 

оквиру стручног усавршавања као 

студијске посете 

Директор, библиотекар, наставници Од школске 2018/19. г. континуирано 

Напредовање и стицање звања 

наставника и стручних сарадника 
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Мере Носиоци задужења Време реализације 

Упознати наставнике и директора са делом 

Правилника који се односи на услове и 

поступак напредовања и стицања звања -п 

резентација на Наставничком већу 

Психолог, секретар Од школске 2018/19. г. континуирано 

Процена остварености услова и доказа за 

стицање звања у оквиру стручних већа и 

индивидуално 

Стручна већа, Тим за стручно 

усавршавање наставника и стручних 

сарадника, директор 

Од школске 2018/19. г. континуирано 

Планирање напредовања и стицања звања у 

оквиру личних планова професионалног 

развоја и на нивоу школе 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних сарадника, 

Педагошки колегијум 

Од школске 2018/19. г. континуирано 
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Евалуација приоритета: Побољшање просторних услова и опремљености школе и развој људских ресурса 

кроз стручно усавршавање и напредовање у струци 
 

Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Број купљених 

потребних 

наставних 

средстава 

80% планом 

предвиђених наставних 

средстава и помагала 

Евиденција инвентара 
Од школске 2018/19. г. 

континуирано 

Стручни актив за развојно 

планирање, наставници 

рачунарства и информатике 

 Обезбеђена 

интернет веза за 

све учионице у  

90% учионица има 

интернет везу 
Техничке информације 

Од школске 2018/19. г. 

континуирано 

Стручни актив за развојно 

планирање, наставници 

рачунарства и информатике 

Стручно 

усавршавање се 

планира и 

реализује у складу 

са предвиђеним 

смерницама  

 -реализује се 80% 

облика предвиђених 

Годишњим планом  

-80% запослених 

остварује предвиђени 

број сати усавршавања 

-60% запослених 

остварује предвиђени 

број бодова кроз 

одобрене програме и 

стручне скупове у 

организацији школе 

-организовани облици 

стр.усавршавања прате 

законске оквире везане 

за број сати 

-стручно усавршавање 

се на годишњем нивоу 

планира у складу са 

смерницама из 

Развојног плана -90% 

Извештаји Тима за стручно 

усавршавање, Педагошког 

колегијума увид у 

годишњи план рада Тима 

за стручно усавршавање, 

лични планови стручног 

усавршавања 

Од школске 2018/19. г. 

континуирано, у складу 

са планом Тима за 

стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника, психолог, 

Педагошки колегијум 
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Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Оформљена је и 

ажурира се 

школска база 

података о 

стручном 

усавршавању 

запослених 

База у папирном и 

електронском облику, 

тромесечно се ажурира 

Извештаји Тима за стручно 

усавршавање наставника и 

стручних сарадника 

Школска 2018/19. г.  

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 

Стручна 

литература и 

часопис 

набављени у 

предвиђеном броју 

и структури 

планираној 

годишњим планом 

рада школе  

10 нових наслова 

годишње у школској 

библитеци  

1 стручни часопис 

Евиденција библиотеке  

Од школске 2018/19. г 

Током школске године 

Континуирано 

 

Библиотекар, наставници 

Реализовани 

предвиђени 

облици подршке у 

оквиру стручног 

усавршавања у 

функцији 

напредовања у 

струци и стицања 

звања 

Облици усавршавања 

везани ИКТ у складу са 

планом стручног 

усавршавања  

 

Евиденција о стручном 

усавршавању 
Од школске 2018/19. г 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 

Запослени 

аплицирали за 

звања предвиђена 

правилником 

У наредних 5 година 

5% запослених стекло 

услове и аплицирало за 

звање  

Евиденција Тима за 

стручно усавршавање 

наставника и струних 

сарадника, секретар, 

стручна већа, портфолији 

запослених 

Од школске 2018/19. г. 

Тим за стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника 
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Развојни приоритет бр. 3: Веза школе и окружења 

 

Развојни приоритет: Везе школе и окружења  ‒ промоција школе у функцији повећања броја ученика           

 

До сада урађено: 

1. Oстварујемо редовну сарадњу са културним и јавним установама у граду: Kултурни центар, Градска библиотека „Атанасије 

Стојковић“, Радио „Срем“ Рума, Геронтолошки центар, Сремска телевизија, Организација Црвени крст, Туристичка 

организација Руме, Дом здравља Рума, Центар за социјални рад, основне и средње школе наше општине и шире 

2. Презентовали смо успехе на локалном радију и Сремској телевизији 

3. Активно учешће на литерарним и ликовним конкурсима и промоција школе 

4. Учествујемо у свим активностима локалне заједнице које укључују школе 

5. Остварујемо редовну сарадњу са родитељима у складу са Годишњим планом рада и Школским програмом 

 

Циљ: Побољшати презентацију школе у локалној заједници промовисањем постигнућа (вредности) и активности школе на образовно-

васпитном нивоу, континуираним појављивањем у средствима јавног информисања и кроз размену и сарадњу са свим актерима из 

окружења . 

 

Задаци: 
1. Организовати јавне наступе и редовно ажурирати сајт школе као и презентовање школе на друштвеним мрежама  

2. Организвано и плански сарађивати са локалном заједницом, другим школама, установама и родитељима ученика 

3. Редовно оглашавати постигнуте резултате и активности  

4. Одржати и повећати учешће у међународним, националним и локалним пројектима 
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Планиране активности на спровођењу приоритета 

 

Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Организовати јавне наступе школског 

хора, драмске, рецитаторске, у школи и 

на нивоу града 

Тим за маркетинг Школе, наставници, 

водитељи секција, библиотекар 

Континуирано у току школске године и 

наредних школских година 

Дан „Отворених врата“ Директор, Тим за маркетинг Школе мај сваке школске године 

Представљање Гимназије у основним 

школама румске општине 
Тим за маркетинг Школе 

Континуирано у току школске године и 

наредних школских година  

Укључивање школе у националне, 

међународне и локалне развојне 

пројекте 

  

Пријава и учешће у пројекту „Школа 

без насиља“  (уколико буде конкурса) 

Тим за безбедност и заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања 
По конкурсу од 2018/19. 

Редовно праћење конкурса за пројекте 

из делокруга интересовања школе на 

интернету и у другим облицима 

Директор, психолог, Стручни актив за 

развојно планирање 
Континуирано 

Укључивање родитеља/старатеља у 

рад школе 

  

Повећање обима и квалитета сарадње 

са родитељима у оквиру тимова  
Координатори тимова  Континуирано 

Укључивање родитеља у акције 

уређења школе, израде и набавке 

наставних средстава, донације, 

поклоне и хуманитарне акције 

Директор, Савет родитеља, Школски одбор У складу са годишњим планом 

План сарадње и умрежавања са 

другим школама и установама 

  

Одржавање континуиране сарадње са 

спортским удружењима и учествовање 

на спортским такмичењима на нивоу 

града  

Наставници физичког васпитања, Спортски 

савез, руководиоци додатне наставе и секција 

Током школске године према 

утврђеном календару школе и 

међушколских такмичења (општинска, 

регионална) 

Учествовање на међушколским 

такмичењима, конкурсима, смотрама и 

сл.  

Наставници, библиотекар, Школски одбор, 

радници школе, ученици 
Током школске године 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Дружења на нивоу града (промоције, 

концерти, изложбе, прославе, 

вршњачке посете другој школи) 

Тим за маркетинг Школе, наставници српског 

језика и књижевности, наставник ликовне 

културе, наставник музичке културе, 

библиотекар, ученици, представници локалне 

заједнице 

Током школске године према 

утврђеном календару и распореду 

активности предвиђених Годишњим 

планом рада школе 

Гостовања са пригодним програмом 

(Дом старих, Дечја недеља, Центар за 

социјални рад, Црвени крст, Ускршње 

радости, Божићна улица...) 

Тим за маркетинг Школе Током школске године 

Објављивање ученичких радова у 

часописима  
Наставници, библиотекар Током школске године 

Хуманитарне акције у школи и 

локалној заједници, акције од значаја 

за шире окружење  

Одељењске старешине, психолог, ученици, 

родитељи, Савет родитеља  
Према плану акција на нивоу општине. 

Обавештавати локалну заједницу о 

резултатима ученика остварених на 

такмичењима путем средстава јавног 

информисања  

Наставници, ученици, библиотекар, наставник 

ликовне културе, директор, психолог 

Током ове и наредних школских 

година  

Презентација путем сајта школе, 

редовно ажурирање сајта 

Наставници рачунарства и информатике, 

психолог, наставници  
Током школске године 

Сарадња са Центром за социјални рад у 

оквиру пројектних активности 
Директор, психолог, одељењске старешине У складу са пројектним активности 

Сарадња са Домом здравља: 

превентивне радионице за ученике на 

теме здравствено-психолошке 

превенције  

Директор, психолог 
У складу са годишњим планом рада и 

плановима рада Дома здравља 

Сарадња са Полицијском управом 

Рума у реализацији превентивних 

радионица 

Директор, психолог, одељењске старешине 
У складу са плановима школе и 

Полицијске управе Рума 
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Мере, активности, акције Носиоци задужења Време реализације 

Сарадња са Црвеним крстом у Руми, 

вршњачке едукације у оквиру 

превентивног рада, пројектне 

активности (Промоција хуманих 

вредности, Борба против трговине 

људима ) 

Директор, психолог, Стручни актив за 

развојно планирање 
Континуирано у складу са планом 
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Евалуација приоритета: веза школе и окружења 

 

Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Број новоуписаних 

ученика 

4 одељења 1. разреда 

(два одељења 

друштвено-језичког 

смера и два одељења 

општег смера) 

Увид у документацију 

Евиденција 

Почетак школске 

године  

Психолог, наставници, 

директор, одељењске 

старешине 

Број јавних наступа 

2 појављивања на ТВ-у, 

2 промоције на радију, 4 

у локалним новинама, 3 

пута учешће у 

манифестацијама на 

нивоу града 

Писање извештаја 

Новински чланци 

Излагање на школском 

паноу 

Током школске 

године, крај школске 

године 

Тим за маректинг Школе, 

директор, ученици 
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Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Број и задовољство 

родитеља који 

учествују у 

активностима школе 

 

-50% заинтересованих 

родитеља који се 

одазивају на наше 

радионице, родитељи 

позитивно евалуирају 

радионице  

-10% родитеља/35-40 

родитеља/ учествује у 

активностима у оквиру 

„Отворених врата 

школе“ 

-родитељи активно 

учествују на 2/3 

састанака Стручног 

тима за додатну 

подршку ученицима 

-реализује се најмање 1 

акција годишње која 

укључује 10 % 

родитеља 

-расте оцена сарадње са 

школом у оквиру 

анкетирања родитеља  

Анкетни упитник 

Редовна евиденција 

Евалуациони 

попступци и 

документација 

радионица 

Записници Стручног 

тима за додатну 

подршку ученицима 

На полугодишту 

Током школске године 

 

Одељењске старешине, 

психолог, наставници, Тим за 

самовредновање и вредновање 

Школе 

 

Број информисаних у 

широј јавности  

Наш сајт обогаћен 

новим и актуелним 

подацима за 50% више 

(од постојећих 

података) 

Расте број особа које 

прате сајт школе - 50 % 

више у односу на 

садашњи ниво 

Извештаји, записници 

са састанака 

Интернет 

Перманентно 

од 2018 до 2023. г. 

Наставници рачунарства и 

информатике, ученици, 

психолог 
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Индикатори Критеријуми 
Начини, технике и 

инструменти 
Када Ко 

Број нових пројеката за 

које је школа 

конкурисала и 

учествује у њима 

Најмање 2 нова пројекта 

на националном нивоу 

Један пројекат на 

локалном новоу  

Један међународни 

пројекат 

Пројектна 

документација 

Извештаји 

Перманентно у складу 

са конкурсима од 

2018-2023. г.  

Аутори, директор, Тим за 

стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника, Педагошки 

колегијум 

Број ученика који 

учествују на 

такмичењима , 

смотрама и 

конкурсима  

Број ученика који 

учествују на 

такмичењима, смотрама 

и конкурсима повећан 

за 50% 

Извештаји стручних 

већа и руководиоца 

ваннаставних 

активности 

Крај наставне године, 

крај 2018. г.  

Наставници, стручна већа, 

Стручни актив за развојно 

планирање 

Број облика вршњачке 

едукације, сарадње и 

размене  

Повећан број 

вршњачких едукација, 

сусрета, дружења и 

акција за 50% 

Извештаји тимова и 

одељењских старешина 

Крај наставне године, 

завршно 2018. г.  

Ученички парламент, 

одељењске старешине 
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Стручни актив за развојно планирање Гимназије „Стеван Пузић“ у Руми у школској 2017/2018. године чине: 

 

1. Софија Благојевић, проф., директор школе 

2. Мирјана Опсеница, проф., психолог 

3. Слађана Јовановић, проф. 

4. Биљана Дугоњић, представник Општине Рума 

5. Александра Зирамов, представник Савета родитеља 

6. Михајло Страјин, ученик 

7. Владислав Тодоровић, проф., председник Актива 
 

Разматран и усвојен на седници Школског одбора дана ________ , а на седници Савета родитеља од ________ добио позитивно 

мишљење.  

У Руми, ________ године 

Дел. бр. ________ 

 

     Директор школе, Софија Благојевић, проф. 

 

       _________________________________ 

 

Председник Школског одбора, Светлана Бугарин Пантовић, проф. 

 

       __________________________________ 
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