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На основу члана 119. ст. 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 88/17) и члана 53. Статута Гиназије „Стеван Пузић“ Рума,  Школски 

одбор је на седници одржаној   15.9.2021. године усвојио је 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

1 УВОД 
 

1.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 
 
Основни законски прописи којима се уређује делатност образовања у Гимназији су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања, 

 Закон о средњем образовању и васпитању. 

 

1.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА 

ВЕРИФИКОВАНА 
 

Подручје рада Образовни профил Трајање 
Број решења 

верификације 

Гимназија 

Друштвено-језички 

смер 

четири године 

 

022-05-56/94-05 од 

26.01.1994. 

Општи смер четири године 
106-022-00622/2005-

1 од 28.2.2007. 

Природно-

математички смер 
четири године 

022-05-56/94-05 од 

26.01.1994. 

Ученици са 

посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

Четири године 
128-022-258/2018-01 

од 30.04. 2018. 
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2 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ 

УСЛОВИ РАДА 

 
Назив школе: Гимназија „Стеван Пузић“ 

Адреса: Партизанска бб, Рума 

Број телефона секретара: 022/479-334 

Број телефона директора: 022/474-515 

Број факса: 022/474-515  

Електронска адреса: rumagimn@eunet.rs 

Зграду делимо са Средњом стручном школом „Бранко Радичевић“. 

Просторни услови рада: 

- учионице опште намене: 6 +10 (у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“) 

- кабинети: 6 (два рачунарска кабинета, кабинет за биологију, кабинет за историју, 

кабинет за друштвене науке са видеотеком, кабинет за стране језике) + 1 (кабинет 

за географију у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“) 

- мултимедијалне учионице оштег типа: 3 

- школска библиотека 

- хол 

- спортски терени 

- фискултурна сала (у Средњој стручној школи „Бранко Радичевић“) 

      У току школске 2020/2021. године материјално-технички услови рада су унапређени 

на следећи начин:  

 

Време реализације Место Начин 
септембар - јун школа Набавка књига за библиотеку 
септембар -јун школа Реновирање ученичких клупа и столица 

           јули школа Набавка ученичких клупица 

           јули школа Контрола пп апарата 

           јули школа Израда сајта школе 

         август школа Реконструкција и обнова крова и олука 
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3 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 
3.1 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

Презиме и име Степен стручне спреме 

Марина Малетић ВСС 

 

3.2 НАСТАВНИ КАДАР  

 

Презиме и име Степен стручне спреме Предмети 

које предаје 

Божић Радослав ВСС Руски језик 

Бошковић Светлана VIII Хемија 

Брадић Борислав ВСС Историја 

Бугарин-Пантовић Светлана ВСС 
Рачунарство и 

информатика 

Гајевић Биљана ВСС Биологија 

Тина Проданов ВСС Музичка култура 

Наташа Додић ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Зец Анђелка ВСС Социологија 

Јањић Марко ВСС Верска настава 

Дражић Аљехина ВСС Математика 

Матијевић Јелена ВСС Математика 

Јокић Смиљана ВСС Математика 

Линцнер Јелена ВСС Географија 

Карановић Тина ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Кљајић Биљана ВСС Хемија 

Кљајић Драгана ВСС Енглески језик 

Ковачевић Катарина                     ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Кузмановић Милена ВСС 
Биологија; Примењене 

науке 

Лончаревић Нада ВСС 
Устав и право грађана, 

Грађанско васпитање 

Љубинковић Ивана ССС Физика 

Манојловић Софија ВСС Филозофија 

Малетић Марина ВСС Историја 

Милованчевић Вера ВСС Физичко васпитање 

Милутиновић Зорица ВСС Математика 

Николић Драгана ВСС 
Рачунарство и 

информатика 

Пантелић Љиљана ВСС Физика 

Пашић Гергељ Нина ВСС Руски језик 
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Петровић Ненад VII-2 Физичко васпитање 

Покрајац Надица ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Радић Ненад ВСС Географија 

Ратанчић Марија ВСС Енглески језик 

Рунтић Драгана ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Стојаковић Анђелка ВСС 
Ликовна култура; 

Уметност и дизајн 

Стојановић Јелена ВСС Биологија 

Танасић Весна ВСС 
Српски језик и 

књижевност 

Тодоровић Владислав ВСС Латински језик 

Ћорда Милош ВСС Енглески језик 

 

3.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Презиме и име Степен стручне спреме Послови на 

којима ради 

Мирјана Опсеница ВСС Психолог 

Ратанчић Марија ВСС Библиотекар 

Стојаковић Анђелка ВСС Библиотекар 

Тодоровић Владислав ВСС Библиотекар 

 

3.4 ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Презиме и име 
Степен стручне 

спреме 
Послови на којима ради 

Јапић Јелица ВСС Секретар 

Стојаковић Дејана ВШСС Шеф рачуноводства 

Стојанац Снежана ССС Административно финансијски радник 

Керезовић Зоран ССС Мајстор - Домар 

Прентић Предраг ССС Радник на одржавању рачунара 

Гаковић Бранислава НК Радник на одржавању хигијене 

Јањић Јагода НК Радник на одржавању хигијене 

Мамлић Милица НК Радник на одржавању хигијене 

Новаковић Татјана НК Радник на одржавању хигијене 

Остојић Зорица НК Радник на одржавању хигијене 
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4 ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ    

РАДА ШКОЛЕ 

 
4.1 РИТАМ РАДА 

 
Гимназија је у току ове школске године радила у једној смени, која се недељно 

мењала са Средњом стручном школом „Бранко Радичевић“. 

 Преподневна смена је почињала у 8h а завршавала се у 12.10. 

Поподневна смена је почињала у 13h а завршавала се у 17.10. 

Распоред звоњења у школи је следећи: 

 

Час Преподневна смена Поподневна смена 

1. 8.00-8.30 13.00-13.30 

2. 8.35-9.05 13.35-14.05 

3. 9.10-9.40 14.10-14.40 

4. 9.55-10.25 14.55-15.25 

5. 10.30-11.00 15.30-16.00 

6. 10.05-11.35 16.05-16.35 

7. 11.40-12.10 16.40-17.10 

 

4.2 БРОЈНО СТАЊЕ ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА  

 

Образовни 

профил 

Разред и 

одељење 

Број ученика 

Укупно Женски Мушки 

Друштвено-

језички смер 

1д1 23 17 6 

1д2 26 19 7 

2д1 29             19 10 

2д2 28 18 10 

3д1 27 19 8 

3д2 25 17 8 

4д1 21 19 2 

4д2 29 20 9 

Укупно 208 148 60 

Општи смер 

1о1 28 16 12 

1о2 25 13 12 

2о1 19 11 8 

2о2 19            12 7 

3о1 25 12 13 

3о2 24 11 13 

4о1 18             8 10 

4о2 21 14 7 

Укупно 179 97 82 

Укупно у свим одељењима 387 246 142 
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 Гимназија има и ванредне ученике:  

 

Образовни 

профил 
Разред 

Број ученика 

Укупно Мушки Женски 

Друштвено-

језички смер 

1 - - - 

2 - - - 

3 - - - 

4 1 1 - 

Укупно 1 1 - 

Општи смер 

1 - - - 

2 - - - 

3 2 1 1 

4 1 - 1 

Укупно 3 1 2 

Укупно 4 2 2 

 

 

 

4.3 ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ   
 

Р
а
зр

ед
 и

 

о
д
ељ

ењ
е 

О
д
л

и
ч

н
и

 

В
р

л
о
 д

о
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р
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Д
о
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р

и
 

Д
о
в

о
љ

н
и

 

С
в

ег
а
 с

а
 

п
о
зи

т
и

в
н

и
м

 

у
сп

ех
о
м

 

% 

Са недовољним оценама 

% 

С
р

ед
њ

а
 

о
ц

е
н

а
 

Н
ео

ц
е
њ

ен
и

 

% 

С
а

 1
 

н
е
д

о
в

о
љ

н
о

м
 

С
а

 2
 

н
е
д

о
в

о
љ

н
е
  

У
к

у
п

н
о

 

1д1 12 8 1 - 21 91.3 2 - - - 4,30 - - 

1д2 7  17   - -  24 92.3 2 - - - 4,17 - - 

1о1  21  5 2 - 28 100 - - - - 4,58 - - 

1о2  15 9  - 24 96 1 - - -   4,54 - - 

Укупно 

први 

разред 
55 39 3 - 97 95.1 5 - - -   4,4 - - 

2д1 15 13 2 - 30 100 - - - - 4,34 - - 

2д2  7 16 3 - 26 92.9 2 - - - 4,04 - - 

    2о1  9 10 - -  19 100 - - - - 4,37  - - 

2о2 10 9 - - 19 100 - - - - 4,54 - - 

Укупно 

други 

разред 
41 48 5 - 94 97.9 2 - - - 4,32 - - 

3д1 11 14 2 - 26 96.3 1 - - - 4,24 - - 

3д2 15 9 1 -  25  100 - - - - 4,48 - - 

3о1 13  11 1 - 25 100 - - - - 4,35 - - 

3о2 11 9 4 - 23 100 - - - - 4,16 - - 

Укупно 

трећи 
50 43 8 -  99 99 1 - - - 4,31 - - 
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разред 

4д1 17 4 - - 21 100 - - - - 4,64 - - 

4д2 17 11 1 - 29 100 - - - - 4,47 - - 

4о1 10 8 -   - 18 100 - - - - 4,46 - - 

4о2 14 5 - - 19 90.5 1 1 - - 4,48 - - 

Укупно 

четврти 

разред 

58 28 1 - 87 97.7 1 1 - - 4,51 - - 

Укупно       - - - - 4,425 - - 

 Сви ученици који су имали негативну оцену, изашли су на поправни испит и завршавају 

разред са позитиним успехом. 

 

 Владање ученика је сумирано у следећој табели: 

 

Разред и 

одељење 
Примерно 

Врло 

добро 
Добро Задовољавајуће Незадовољавајуће 

1д1 23 - - - - 

1д2 26 - - - - 

1о1 27 - 1 - - 

1о2 25 - - - - 

Укупно први 

разред 
101  1   

2д1 29 - - - - 

2д2 28 - - - - 

2о1 19 - - - - 

2о2 19 - - - - 

Укупно други 

разред 
95 - - - - 

3д1 27 - - - - 

3д2 25 - - - - 

3о1 25 - - - - 

3о2 23 1 - - - 

Укупно трећи 

разред 
58 1 - - - 

4д1 21 - - - - 

4д2 29 - - - - 

4о1 18 - - - - 

4о2 21 - - - - 

Укупно четврти 

разред 
89 -  - - 

Укупно 385 1 1 - - 

 

 

После завршеног четвртог разреда ученици су полагали матурски испит који се 

састојао из: писменог испита из српског језика и књижевности, писменог испита из 

страног језика или математике и израде и одбране матурског рада. 
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У јунском испитном року на матурски испит изашло је 87 ученика и то: 50 ученика 

друштвено-језичког смера и 37 ученика општег смера. Два ученика (402 одељења) нису 

изашла на матурски испит јер су четврти разред завршили са негативном оценом (један 

ученик са једном негативном оценом и један ученик са две негативне оцене). Од поменута 

два ученика који нису изашли на јунски матурски испит, један ученик је изашао у августу 

и положио, а други ученик је прешао у ванредне ученике. 

Сви ученици су полагали писмени матурски испит из српског језика и 

књижевности и положили са просечним успехом 4,72. 

Писмени матурски испит из страног језика полагало је 87 ученика, и то 71 ученика 

из енглеског језика и 16 ученик из руског језика, а математику је полагало 1 ученика. 

Просечна оцена за писмени матурски испит из енглеског језика је 4,62, из руског језика је 

4,56 и из математике је 5,00. 

Матурске радове ученици су радили и бранили из следећих предмета: 

 

Предмет Број ученика  Просечна оцена 

Српски језик и књижевност 13 4,69 

Енглески језик 5 4,67 

Социологија 2 5,00 

Психологија 5 5,00 

Историја 17 4,53 

Географија 16   4,375 

Биологија 8    4,875 

Руски језик 1 5,00 

Физика 5 4,60 

Ликовна култура 16 4,875 

 

На матурским испитима ученици су постигли следеће резултате: 

 

Разред и 

одељење 
Одлични 

Врло 

добри 
Добри Довољни Недовољни 

Просечна 

оцена 

4д1 17 4 - - -     4,81 

4д2 20 8 1 - - 4,655 

4о1 12 6 - - -     4,67 

4о2 16 3 1 - -     4,75 

Укупно 65 21 1 - - 4,678 
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Школа је ове године изнедрила 5 носилаца димпломе „Вук Караџић“: 

 

4д1  Ана Цицовић 

  

4д2  Теодора Лончар 

         Дејан Јаснић 

             

4о1  Ања Врањешевић 

  

4о2  Александар Тркуља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимназија „Стеван Пузић“, Рума  Извештај о раду за школску 2020/2021. годину 

13 

 

4.4 ПРЕГЛЕД ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ   

 

Разред Оправдани Неоправдани Укупно По ученику 

1д1 472 10 482 20,96 

1д2            397 9 406 15,62 

1о1 722                10 732 26,14 

1о2 860 4 864 34,56 

Укупно први 

разред 
2451 33 2484 24,32 

2д1 512 11 523 17.43 

2д2 959 36 995 35.54 

2о1 436 5 441 23,21 

2о2 633 0 633 33,32 

Укупно други 

разред 
2540 52 2592 27,375 

3д1 1007 51 1058 39,19 

3д2           378 0 378 15,12 

3о1 421 5 426 17,04 

3о2 405 14 419 17.46 

Укупно трећи 

разред 
2211 70 2281 22,2 

4д1 295 5 300 14,29 

4д2            825 20 845 29,14 

4о1 298 16 314 17,44 

4о2 309 14 323 15,38 

Укупно 

четврти разред 
1727 55 1782 19,06 

Укупно 8929 210 9139 23,24 

 

 

 

4.5 УСПЕХ УЧЕНИКА НА РЕПУБЛИЧКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 
 Ове године ученици наше школе учествовали су на Републичким такмичењима из 

различитих области и освојили једно друго место, два трећа места, једно пето место и 

једну похвалу. 

 Следи списак ученика који су учествовали на републичким такмичењима: 

 Александар Тркуља 1о2 –  2. место на Републичком такмичењу из физике 

одржаном 23. април 2021. у Крагујевцу, професор Љиљана Пантелић 

 Бојана Казановић 1о1 – 3. место на Републичком такмичењу из ателетике 

одржаном 19. маја 2021. у Сремској Митровици, професор Вера Милованчевић 

 Ивана Цвијетић 1о2 – 3. место на Републичком такмичењу из атлетике одржаном 

19. маја 2021. у Сремској Митровици, професор Вера Милованчевић 
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 Николина Чалић 4д1 –  5.  место на Републичком такмичењу „Књижевна 

олимпијада“ одржаном 23. маја 2021. у Београду, професор Надица Покрајац 

 Александар Тодоровић 1о2 – похвала са Републичког такмичења из математике, 

одржаном у Новом Саду 23. маја 2021, професор Зорица Милутиновић 

 Александар Тркуља 4О2 – учествовање на Републичком такмичењу из математике 

одржаном у Новом Саду 23. маја 2021, професор Зорица Милутиновић 

 Небојша Аћимович 4о2 – учествовање на Републичко такмичењу ,,Српски језик и 

књижевност“, одржаном у Београду 30. маја 2021,  професор Надица Покрајац 

 

4.6 УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 По одлуци Наставничког већа ученик генерације за школску 2020/2021. годину је 

Александар Тркуља, ученик 4о2 одељења. Поред одличног успеха све четири године, о 

Александровим успесима сведоче следећи подаци: 

 

2018.год.  учешће на Републичком такмичењу из латинског језика 

2019.год.  2. место на Геоолимпиади 

2020.год.  учешће  на Републичком такмичењу ,,Национална географија“ 

2021.год. учешће на Републичком такмичењу из математике 
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 
 

5.1 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОГРАМИ 

 

Предмет 

Први разред Други разред Трећи разред 
Четврти 

разред 

 Број 

ученика 

друштвено

-језичког 

смера 

Број 

ученик

а 

општег 

смера 

Број 

ученика 

друштвено

-језичког 

смера 

Број 

ученик

а 

општег 

смера 

Број 

ученика 

друштвено

-језичког 

смера 

Број 

ученик

а 

општег 

смера 

Број 

ученика 

друштвено

-језичког 

смера 

Број 

учен

ика 

општ

ег 

смера 

Верска 

настава 
     41 40 40 35 40 38 33 30  

Грађанско 

васпитaњ

е 

8 13 17 3 12 11 17 9    

Укупно 49 53 57 38 52 49 50 39 387 

 

 

 

Изборни програми 

Први разред 

 

 

 
Укупно Одељење 

Д1 

Одељење 

Д2 

Одељење  

О1 

Одељење 

О2 

Језик, медији и култура          14 20 24 20     78 

Здравље и спорт 12 13 14 12     51 

Примењене науке 4 6 9 12     31 

Уметност и дизајн 16 13 9 6     44 

    Изборни програми 

                              Други разред 

 

 

 

Укупно 
Одељење 

        Д1 

Одељење 

        Д2 

Одељење  

         О1 

Одељење 

        О2 

Језик, медији и култура         19        21         7         7     54 

Здравље и спорт         23        17        12         17     69 

Примењене науке          7         5        10         8     30 

Уметност и дизајн           9        13         9         6     37 

 
Трећи разред 

Укупно     Изборни програми 
Одељење 

        Д1 

Одељење 

        Д2 

Одељење  

         О1 

Одељење 

        О2  

Образовање за одрж. развој 13 16 3 4 36 

Религије и цивилизације 16 12 17 18 63 

Основи геополитике 7 6 8 2 23 

Савремене технологије 12 13 15 2 42 

Методологија научног истр. 6 3 7 22 38 
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5.2 ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ 

У ШКОЛИ  

 

 
1. септембра 2020. године            Почетак школске године 

7. октобра 2020. год.                        Дан школе  

21. октобра 2020. год.                                 Дан сећања на српске жртве у 2. светском рату 

 8. новембар 2020. год.                               Дан просветних радника 

24. децембра 2020. – 15. јануара 2021.год.     Зимски распуст  

27. јануара 2019.год.             Свети Сава 

15. и 16. фебруара 2021. год.                      Сретење -  Дан државности 

22 .април 2021.год.                                      Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и    

других жртава фашизма у Другом светском рату 

1,2. и 3. мај 2021.год.     Празник рада 

9. мај 2021. год.                                           Дан победе 

16. јун 2021.              Свечана додела диплома матурантима 

28. јун 2021                                                  Видовдан, подела сведочанства 
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6 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОРГАНА 

 
6.1.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
Школски одбор чине по три представника наставника школе, родитеља ученика 

школе и локалне самоуправе – 9 чланова.  

Школски одбор је радио у седницама којима је председавала Светлана Бугарин 

Пантовић, наставник информатике и рачунарства, која је председник Школског одбора.  

У току школске 2020/2021. године одржано је 7 редовних седница Школског 

одбора (од 160. редовне седнице (26. седница VIII сазива) до 166. редовне седнице (1. 

конститутивне седница IX сазива)).  

Ове године Скупштина општине Рума имновала је девети сазив Школског одбора и 

то испред запослених: Светлану Бугарин Пантовић, Јокић Смиљану и Драгану Кљајић, 

испред Савета родитеља: Мирјану Данкулов, Драгану Маричић и Зорицу Косанић 

Митровић и испред локалне самоуправе: Наду Балчин, Александра Кејића и Сашу 

Пејовић. 

Седнице су заказиване увек када се указала потреба за доношењем одлуке из 

надлежности Школског одбора или када је било потребе да се Школски одбор упозна са 

значајним питањима и проблемима који су се односили на рад школе. На седницама 

Школског одбора усвојени су сви релевантни школски документи везани за регуларан рад 

школе и расправљало се о свим актуелним догађањима и проблемима у току школске 

године. 

Чланови Школског одбора су се уредно одазивали позиву и присуствовали 

седницама. Било је неколико опрвданих изостанака. 

Због ситуације са корана вирусом, а да би се избегло окупљање већег броја особа у 

школи, а уз сагласност свих чланова, неке седнице су одржане електронским путем (путем 

мејла). 

Школски одбор није имао проблема у раду и успешно је сарађивао са директором 

школе, Саветом родитеља, секретаром школе, председником синдиката, представницима 

Ученичког парламента, стручним органима школе и запосленима у школи. 

  

 

 

6.2 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА 

 
6.2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 

Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења – 16 

родитеља, који се конституише на почетку сваке школске године. 

 Савет родитеља је радио у седницама којима је председавала Мирјана Данкулов, 

председник Савета родитеља. 

 

У току школске 2020/2021. године одржано је 4 седнице Савета родитеља (од 64. до 

67.) Седнице су заказиване увек када се указала потреба за доношењем одлуке из 
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надлежности Савета родитеља и када је требало да се да сагласност или предложи став 

односно мишљење Савета родитеља о раду школе. Чланови Савета родитеља најчешће су  

са седнице изостајали само из оправданих разлога, мада је ове године било и случајева да 

су се поједни чланов чекали како би било кворума и Савет могао да ради. Савет родитеља 

је уредно обавештаван о раду школе. 

На првој седници Савет родитеља је изабрао свог представника у локални савет 

родитеља – Мирјану Данкулов. 

Због ситуације са корана вирусом, а да би се избегло окупљање већег броја особа у 

школи, а уз сагласност свих чланова, неке седнице су одржане електронским путем (путем 

мејла). 

Савет родитеља је расправљао о материјално-техничким условима рада школе, 

релевантним школским документима, раду локалног савета родитеља, као и о утисцима и 

предлозима родитеља за евентуално побољшање рада школе. 

Савет родитеља није имао проблема у раду и успешно је сарађивао са директорм 

школе, секретаром школе, школским психологом и запосленима у школи. 

 

 

6.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РУКОВОДЕЋЕГ ОРГАНА 
 

6.3.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 

 

 У току школске 2020/2021. године Софија Благојевић, директорка Гимназије 

„Стеван Пузић“ Рума је учествовала у: 

 

1. Раду у стручним органима школе  

2. Раду са друштвеном средином 

3. Раду на административним и руководственим пословима  

4. Раду са ученицима и родитељима 

5. Стручном усавршавању 

 
Ове активности се огледају у: 

 
- Учествовању у изради Годишњег плана рада школе и праћењу његове 

реализације. 

- Вршењу педагошко-инструктивног рада и присуствовању часовима наставе са 

стручним сарадником и праћењу часова и наставних садржаја преко Гугл 

учионице. 

- Припреми и организацији рада Одељенских већа, Наставничког већа, Школског 

одбора и Савета родитеља школе, као и Општинског савета родитеља. 

- Формирању стручних актива и тимова школе. 

- Организовању онлајн семинара за наставнике. 

- Редовном праћењу уноса података у Ес дневник ,од стране наставника и ИС 

Доситеј са шефом рачуноводства. 

- Планирању и учествовању у изради стратегије уписа за школску 2020/21. 

годину као и промоцији школе. 

- Присуству инструктивним састанцима са представницима Министарства 

просвете, просветним инспектором и активима директора наше општине и 

Заједнице Гимназија. 

- Организовању обележавања Дана школе. 
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- Сарадњи са локалном самоуправом, установама културе и науке у граду и ван 

града, хуманитарним огранизацијама, медијима, предузећима и појединцима 

значајним за делатност школе. 

- Раду на укључивању школе у друштвену средину. 

- Са правником школе учествовала у праћењу и спровођењу законских прописа и 

општих аката школе .  

- Учествовању у изради и реализацији финансијског плана школе са шефом 

рачуноводства . 

- Старању о материјалној опремљености школе. 

- Планирању и управљању финансијским токовима, контроли реализације буџета 

и сарадњи са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса. 

- Сарадњи са председницом репрезентативног синдиката у школи.  

- Сарадњи са стручним сарадником, правном службом и шефом рачуноводства. 

- Праћењу у области просветне политике. 

- Организовњу стручних предавања и онлајн семинара, као и праћењу и 

проучавању  актуелне литературе за успешније руковођење школом. 

- Сарадњи са Ђачким парламентом и присуству њиховим састанцима где су 

разматрани занимљиви предлози у циљу побољшања атмосфере у школи и 

промоције школе. 

- Обављању разговора са ученицима и њиховим родитељима, као и присуству 

родитељским састанцима првака и последњем састанку са родитељима 

матураната који су присуствовали њиховој свечаној додели диплома и награда  

- Праћењу постигнућа ученика и подстицању у њиховом напредовању, као и 

награђивању ученика који су постигли запажене резултате у учењу и на 

такмичењима. 

- Сарађивању са родитељима или старетељима ученика у циљу превазилажења 

потенцијалних проблема. 

- Стварању здравих и безбедних услове за учење и развој ученика, обезбеђујући 

да  сви ученици буду заштићени од насиља, злостављања и дискриминације као 

и обезбеђењу високих хигијенски стандарда, посебно у ситуацији у којој смо 

због епидемије вируса КОВИД-19 били и ове школске године. 

- Анализи материјалних могућности запослених за рад од куће и пружању 

подршке,коме је била потребна, од стране школе. Пружању подршке 

наставницима за њихов труд и рад у допунском раду и секцијама и награђивање 

наставника чији су ученици постигли пласман и учешће на републичком 

такмичењу. У циљу дружења и јачања међуљудских односа у колективу 

организовала сам излет, Огар – Обреж – Обедска Бара – Купиново, који је 

успешно реализован пред крај наставне године.  

- Развијању професионалне сарадње и тимског рада. 

- Обезбеђивању наставних средстава у циљу побољшања  услова за рад.  

 

У околностима ванредног стања  изазваног епидемијом корона вирусa (КОВИД-19) 

које је трајало и ове године, чланови колектива Гимназије „Стеван Пузић“ Рума су се 

придржавали свих препоручених мера  од стране Министарства здравља, Министарства 

просвете, Школске управе Нови Сад и Локалне самоуправе. 

Настава се у једном периоду, и ове школске године, одржавала „на даљину“ путем 

одговарајућих онлајн канала. Професори и ученици су се веома брзо прилагодили овом 

начину рада, јер су имали искуство од прошле школске године ,а углавном су користили 

Гугл учионицу. Већина професора је у новонасталој  ситуацији била више временски 
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ангажована за припрему, прегледање задатака, образлагање дате оцене и вођења es-

дневника, него у време редовне наставе.  

Све важне информације које су стизале на мејл школе прослеђивала сам 

запосленима у школи, док су одељењске старешине тесно сарађивале са  ученицима и 

њиховим родитељима (старатељима) одржавали контакт и адекватно их о свему на време 

информисали. 

За наше матуранте смо организовали полагање матуре и одбрану матурских радова 

по упутству Министарства просвете у циљу очувања здравља ученика и запослених. 

Подршку сам дала ученицима и њиховим одељењским старешинама за њихово матурско 

вече, које је протекло свечано и без икаквих проблема. 

Школа је на време расписала конкурс и спровела процедуру око ступања нове   

директорке на дужност. Примопредаја дужности је обављена 5.7. 2021. године. 

 

Током јула и агуста 2021. године новоименована  директорка Гимназије „Стеван Пузић“ 

Марина Малетић учествовала је у : 

- Организацији и припреми за почетк  нове школске године 

- Провери исправности школске опреме, технике (провера исправности ПП апарата, 

рачунара, рачунарске опреме, штампача, пројектора, паметних табли...)  

- Уређењу и  опремању простора за дружење ученика (набавка клупица ѕа седење ученика 

у холу школе) 

 

 

 

6.4 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

6.4.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 
У току школске 2020/21. год. Педагошки колегијум се састао шест пута и на тај начин: 

 

1. Разматрао планирание активности за школску 2020/21. год. 

2. Анализарао упис ученика у 1. разред гимназије 

3. Анализирао уједначавање критеријума наставника 

4. Разматрао стручно усавршавање наставника 

5. Анализирао опредељености ученика  1. и 2. разреда за изборне предмете 

6. Предлагао посете угледних часова 

7. Предлагао мера за побољшање квалитета наставе 

8. Разматрао стицање увида у рад секција ученика и предлози за обогаћивање 

ваннаставних садржаја у складу са ситуацијом 

9. Разматрао побољшање квалитета корелације између наставних предмета 

10. Анализирао успех на тромесечју школске 2020/21.год. 

11. Сагледавао техничке услове ученика и наставника за реализацију наставе на дањинну 

12. Усвајао теме за матурске радове 

13. Усвајао предлоге за Светосавску повељу 

14. Анализирао Ссекције и ваннаставне активности 

15. Анализирао могућност посета промоција факултета  

16. Усвајао план уписа за наредну школску годину 

17. Анализирао успех на крају првог полугодипта и реализацију часова 

18. Усвајао полугодишњи извештај о раду Педагошког колегијума 
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19. Констатовао да се секције не реализују у потпуности због епидемиолошке ситуације, 

да се допунска и додатна настава се реализује по потреби, а да се изборни програми 

реализују онлајн 

20. Анализирао успеха на крају трећег квартала школске 2020/21.год. 

21. Разматрао предлог мера за побољшање успеха ученика 

22. Анализирао реализације часова додатне/допунске наставе 

23. Разматрао могућност за одступање од редовног броја писмених задатака на основу 

дописа Министарства просвете 

24. Констатовао да ове школске године ученици наше школе учествују на такммичењу из 

математикие, физике, енглеског језика и у спортским активностима. 

25. Разматрао предлога о изборним предметима, које ће похађати ученици првог, другог и 

трећег разреда 

 

26. Предлагао начин  организације матурских испита 

 

27. Прослеђивање информације са Вебинара у вези са формалним оцењивањем на коме су 

присуствовали директорица Софија Благојевић, Мирјана Опсеница – школски психолог и 

Мина Опачић – наставник психологије 

 

 

6.4.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
14. септембар 2020. године 

Дневни ред: 

 
1) Разматрање Извештаја о раду и реализацији програма рада у школској 2019/20. год. 

2) Разматрање  Извештаја о раду директора Гимназије за школску 2019/20.год. 

3) Разматрање Годишњег плана рада Гимназије за школску 2020/21.год. 

4) Безбедност запослених и ученика у школи 

5) Разно 

                       

28. октобар 2020. године 

Дневни ред: 

 

1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2) Анализа успеха и владања на крају првог квартала 

3) Ученици ослобођени од наставе физичког васпитања 

      4)    Предлог ученика за доделу општинске стипендије 

      5)   Разно 

                         

22. децембар 2020. године 

 Дневни ред: 

 

1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2) Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

3) Ученици ослобођени од наставе физичког васпитања 

4) Предлог ученика за доделу Светосавске повеље 

5) Теме за матурске радове 
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6) Разно  -     подела књижица 

                              прегледање дневника 

                              извештаји стручних органа школе 

                              план начина рада за друго полугодиште 

                         

1. април 2021. године 

Дневни ред: 

 

1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

      2) Анализа успеха и владања на крају трећег квартала 

      3)   Разно 

                         

25. мај 2021. године 

Дневни ред: 

 

          1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

          2) Анализа успеха на крају наставне године за матуранте 

          3) Анализа реализације плана и програма 

          4) Васпитно-дисциплинске мере 

          5) Организација матуре и матурских испита 

          6) Разно  

 

11. јун 2021. године 

Дневни ред: 

 

          1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

          2) Анализа успеха матурских испита 

          3) Избор ученика за носиоце Вукове дипломе и ђака генерације 

          4) Разно  

 

23. Јун 2021. године 

Дневни ред: 

 

             1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

             2) Анализа успеха на крају наставне 2019/2020. године  

             3) Анализа реализације плана и програма 

             4) Васпитно-дисциплинске мере 

             5) Родитељски динар 

             6) Организација поправних испита, испита по жалби и разредни испити 

             7) Упис ученика у школску 2019/2020. годину 

              8) Разно  -  Подела сведочанстава 
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18. август 2021. године 

Дневни ред: 

 

                 1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

                 2) Формирање одељења првих разреда и подела одељенских старешинстава 

                 3) Формирање стручних актива и тимова за школску 2020/21.год 

                 4) Календар рада за следећу школску годину 

                 5) Подела часова унутар актива и избор уџбеника 

                 6) Разно   а) родитељаки динар  

                                  б) свечани пријем ученика и родитеља првог разреда 

                                  в) педагошка документација 

                                           

                        

30. август 2021. године 

Дневни ред: 

1) Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2) Полагање поправних и матурских радова 

3) Организација наставе у наредној школској години 

4) Разно 

 

6.4.3 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
6.4.3.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ, СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

 

Стручно веће за српски језик и књижевност, стране језике и латински језик је одржало 

једанаест седница. 

4. септембар 2020. године 

          Дневни ред: 

1. Усвајање Извештаја Стручног већа за школску 2019/2020. годину. 

2. Избор председника Стручног већа. 

3. Доношење плана рада Стручног већа за школску 2020/2021. годину. 

2. октобар 2020. године 

          Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2.Планирање писмених задатака. 

3. Планирање допунске наставе у комбинованом моделу рада. 

6. новембар 2020. године 

           Дневни ред: 
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1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2.Успех ученика на крају првог тромесечја.  

4. децембар 2020. године 

          Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Матурски рaдови. 

25. децембар 2020. године 

           Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2.Успех ученика на крају првог полугодишта. 

 

5. фебруар 2021. године 

          Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Такмичење ученика. 

5. март 2021. године 

         Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Такмичење ученика. 

16. април 2021. године 

         Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Успех ученика на крају трећег тромесечја.  

3. Ревизија плана писмених задатака. 

4. Такмичења. 

7. мај 2021. године 

         Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Такмичења ученика. 

3. Матурски испити. 

11. јун 2021. године 

          Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Такмичења ученика. 
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3. Матурски испити. 

25. јун 2021. године 

         Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Анализа успеха ученика на крају наставне године. 

3. Анализа реализације часова. 

20. август 2021. године 

       Дневни ред: 

1. Подношење извештаја са састанака актива. 

2. Избор председника Стручног већа за школску 2021/2022. годину. 

3. Предлог уџбеника за школску 2021/2022. годину. 

 

 

6.4.3.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

Септембар,октобар - активи су извршили  планирање  наставног плана и програма 

редовне, додатне, допунске и припремне наставе и избор уџбеника. Извршено је 

усклађивање планова рада и утврђена могућа корелација са предметима (пл.угледних 

часова) као и усклађивање критеријума оцењивања.  

Новембар, децембар- ученицима су подељене теме за матурске радове и одржане су 

консултације са предметним наставницима као и договор о даљем раду.  

Током школске године, доста пажње се посветило индивидуализованом приступу 

ученицима. Постепено су увођене су и нове наставне методе.  

 

Јануар, фебруар, март- организовање јавних наступа ученика и припрема ученика за 

такмичења као и менторски рад са ученицима за израду матурских радова. Допунска и 

додатна настава се одржавала у складу са потребама ученика. 

 

Април, мај, јун -  у складу са годишњим планом рада  реализовани су остали облици 

образовног рада- допунска и додатна настава, планирање подршке ученицима и праћење 

реализације подршке ученицима, планирање и усклађивање писмених провера знања, 

планирање и реализација матурских испита, анализа успеха ученика, анализа квалитета 

уџбеника и предлог за избор уџбеника за наредну школску годину.. 

 

Сви планови наставе и учења су реализовани. Остварена је квалитетна сарадња са 

ученицима. 

Матуранти су успешно завршили и одбранили своје матурске радове.  

 Ученици су завршили разред са позитивним оценама, осим ученика Кордић Владимир, 

који има недовољну оцену из филозофије. За ученика је организована припремна настава 

за полагање поправног испита, али се ученик није појавио. Упућен је на полагање у 

августовском испитном року. 

Август- усвојен је извештај о раду за претходну школску годину и предложен нови план 

рада Већа за школску 2021/22. Изабран је нови председник Већа за предстојећу школску 

годину- Мина Опачић, проф. психологије. 
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6.4.3.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ, 

МАТЕМАТИКУ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ И ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

 

Веће природних наука чине предмети: математика, хемија, биологија, информатика, 

географија, физика и здравствена и физичка култура. 

План и програм наставе  је  реализован за школску 2020/2021. године у складу са 

обезбеђеним условима рада у школи и динамиком рада установе. Поштујући препоруке 

Министарства просвете, настава је реализована по комбинованом моделу. У оној недељи 

када су ученици пратили наставу од куће, пађено је путем гугл учионице. Ученици прве, 

друге и треће године наставу прате по новом плану и програму, док ученици четврте 

године наставу прате по старом плану и програму. 

Школске 2020/2021.године услед пандемије није било великог броја деце на 

такмичењима. Одржана су следећа такмичења:  

Математика:  

Александар Тодоровић – похвала на републичком такмичењу и  

Александар Тркуља- учешће на републичком. 

Физичко васпитање: 

Дуња Шулава- треће место на републичком-800м  

Бојана Казановић- треће место на републичком- 400м 

Физика:  

Александар Тодоровић- Друго место на републичком. 

Изради матурских радова из предмета математика, информатика, хемија и здравствена 

и физичка култура се нико од ученика није определио.  

Матурски рад из географије су одбранили:  

1. Драгана Грујичић, 4Д2- Национални парк „Копаоник“ 

2. Јелена Вукмирић, 4Д2- Турска 

3. Милица Јованпвић, 4Д2- Италија 

4. Радован Павловић, 4Д2- Нациоални парк „Копаоник“ 

5. Урош Делић, 4Д2- Немачка 

6. Јован Пујић, 4Д2- Лондон 

7. Алекса Станишић, 4Д2- Словенија 

8. Драга Кљајић, 4Д2- Бразил 

9. Милош Мамлић, 4Д2-Мадагаскар 

10. Вања Срдановић, 4Д1-Шпанија 

11. Перица Љуштинић, 4Д1-Москва 

12.  Михајло Честић, 4Д1- Санкт Петербург 

13. Вук Гавриловић, 4О1-Шкотска 

14. Немања Калајџић, 4О1- Португал 

15.  Мирослав Лаћарац, 4О2- Села и манастири у Општини Ириг 

16.  Александар Тркуља, 4О2- Села у Општини Рума 

Изради матурског рада из биологије приступили су следећи ученици: 

1. 1. Сијерић Тијана ( 4Д1)  је  одабрала тему: Вируси                                                                                                                      

2. Смиљанић Ангелина     (4Д1) је одабрала тему : Јетра 

2. 3. Павић Маја ( 4Д2 )је одабрала тему :   Систем органа за дисање 
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3. 4. Драгишић Наташа ( 4Д2) је одабрала тему : Промене генетичког материјала      

4. 5. Радојев Марија (4О2) је одабрала тему : ЦНС 

5. 6. Урбан Тамара (4О2) је одабрала тему: ДНК 

6. 7.Аћимовић Небојше ( 4О2) је одабрао тему: Анатомија и физиолигија 

екскреторног сиситема 

7. 8. Весић Милица ( 4О1) је одабрала тему:  Комплекс витамина  B 

Ученици су добили теме и тезе  и упућени су на одговарајућу литературу за израду 

матурског рада.   Сви ученици су приступили одбрани матурског рада и успешно 

положили матурски испит.                                                                                                                                                                         

Изради матурског рада из физике  приступили су следећи ученици: 

1. Миодраг Кићановић 4О2, је одабрао тему: Магнети и магнетне особине. 

2. Никола Милић 4О2, је одабрао тему: Гравитација. 

3. Срђан Вукојевић 4О1, је одабрао тему: Оптичке особине материјала. 

Метаматеријали. 

4. Ања Маричић 4О1, је одабрала тему: Евалуација звезда. 

5. Ивана Марин 4О2, је одабрала тему: Квантна природа електромагнетног зрачења 

Сви ученици положили матурски. 

Успех ученика на крају године је следећи: 

1. Математика- укупно 7 слабих оцена, 

2. Хемија- сви ученици имају позитиван успех, 

3. Биологија- сви ученици имају позитиван успех, 

4. Географија- сви ученици имају позитиван успех, 

5. Физика- сви позитиван успех, 

6. Информатика- сви позитиван успех, 

7. Здравствено и физичко васпитање- сви позитиван успех. 

За  ученике који имају слабе оцене ће се организовати допунска настава у складу са 

ситуацијом.  

  

6.4.4 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

6.4.4.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

Због тренутне епидемиолошке ситуације састанак је одржан онлајн путем имејла и вајбера 

крајем почетком јула 2021. године. Школа настоји да у потпуности функционише у складу 

са Развојним планом школе. Сваки недостатак материјалних и техничких средстава 

успешно се надокнађује немерљивим ентузијазмом ученика и родитеља, наставног и 

ваннастваног особља. Упркос пандемији вируса COVID-19 школа је функционисала у 

складу са својим Развојним планом, у складу са предвиђеним ставкама. Сви приоритетни 

циљеви реализовани су у складу са политичко-економском и геополитичком ситуацијом и 

материјално-техничким могућностима школе. Ученици школе активно учествују у 

културно-уметничким манифестацијама на нивоу општине. Хуманитарне и добротворне 

акције одвијају се добрим делом преко организације Црвеног крста, а ученички парламент 

даје свој допринос свим поменутим манифестацијама. Кад год је могуће наставници 

настоје да мотивишу ученике на занимљиве наставне и ваннаставне активности, примену 

разноврсних метода и техника рада, активирање ученика, а школа у складу са средствима 
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којима располаже врши промоцију и награђивање успешних ученика пригодним 

наградама. Додатна подршка ученицима са тешкоћама у личном и социјалном развоју не 

изостаје, а талентованим ученицима пажња се посвећује кроз секције и додатну наставу. 

Школа и тим за маркетинг успешно раде на вредновању школе у окружењу и добијању 

већег простора за школу у медијима, а активна промоција школе која је извршена и путем 

интернета и друштвених мрежа услед пандемије вируса COVID-19 требало би да има за 

последицу упис четири одељења првог разреда у школској 2021/2022. години (два 

друштвено-језичког и два општег смера). Школа успешно сарађује са културним и јавним 

установама у граду, сајт школе се редовно ажурира. Школа поседује своју споменицу и 

монографију. Стручно усавршавање наставног кадра кроз одобрене програме и развојне 

активности школе у циљу професионалног напредовања одвија се у складу са 

материјалним могућностима школе. Видео надзор ради, дежурни ученици и наставници 

редовно дежурају. Већих проблема у вези са безбедношћу у школи није било. Општа 

пролазност ученика четвртог разреда на крају школске 2020/2021. године износи 98%. Два 

ученика завршавају разред са негативном оценом: један ученик са једном оценом и један 

ученик са две оцене. Просечан успех износи 4,51, а најбољи успех остварили су ученици 

одељења 4д1 (4,64). Највећи број изостанака по ученику има одељење 4о2 (15,4), а 

најмање изостанака по ученику има одељење 4о1 (8,11). Из наведених података уочава се 

значајно мањи број изостанака по ученику у односу на претходне године, а разлог за то се 

налази у измењеном начину раду ове школске године односно великом броју часова који 

су се одржавали онлајн. Наставно особље школе верује да су сви матуранти успешно 

уписали жељене факултете и више школе као редовни студенти на буџету, што школа 

сматра својим највећим успехом. Општа пролазност ученика првог, другог и трећен 

разреда на крају школске 2020/2021. године износи 97,32%. Просечан успех износи 4.34, а 

најбољи успех остварили су ученици одељења 1о1 (4.58 по ученику). Највећи број 

изостанака по ученику има одељење 3д1 (39,19 по ученику), а најмање изостанака по 

ученику има одељење 3д2 (15,08 по ученику). Највише неоправданих изостанака има 3д1 

(укупно 51), а најмање 1о2 (укупно 4). Оперативни наставни планови и програми за све 

предмете и програме су током школске 2020/2021. године успешно реализовани. 

Партнерски односи школе и општине су успостављени и негују се свакодневно. Школа је 

редовно обавештена о манифестацијама од значаја за општину, а ученици и 2 родитељи, 

као и наставно и вананаставно особље редовно узимају учешће у истима. Привредна 

предузећа и донатори одобравају мање суме за обележавање одређених датума везаних за 

школу и за набавку књига за школску библиотеку, спортску опрему, као и књига за 

награђивање ученика. У току школске године, Стручни тим за самовредновање одабрао је 

кључну област самовредновања за школску 2020/21. годину. Одлучено је да та област 

буде „Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима“. Овом 

приликом припремљена је и подељена анкета (инструмент) за самовредновање, у складу 

са изабраном области. Након прикупљања података, уследила је обрада и анализа истих и 

састављање извештаја. Школа је редовно обавештена о манифистацијама од значаја за 

општину, а ученици и родитељи, као и наставно и ваннаставно особље редовно узимају 

учешће у истима. У сарадњи са Општином Рума и установама на њеној територији током 

школске 2020/2021. године реализовано је следеће: 1. ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ПРВОГ 

РАЗРЕДА Гимназије „Стеван Пузић“ у школској 2020/21. години одржан је 31. августа 

2020. године, у холу школе. 2. Дана 12. септембра 2020. године је била радна субота и 

организована је кроз следеће активности: 1) Пешачење поводом Дана пешачења под 

слоганом „Србија хода – за корак ближе здрављу“. Ова активност је била у организацији 

професора физичког васпитања и изведена је у оближњем шеталишту Борковац. 2) 

Обилазак знаменитости града Руме и посета Музеју, у организацији професора изборних 

програма. 3) Посета цркви у оквиру предмета верска настава, у организацији вероучитеља. 
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4) Чланови гимназијске позоришне трупе су имали пробу у организацији професорке 

енглеског језика. Све наведене активности су успешно реализоване. 3. 23. Арт Трема Фест 

Рума одржан је у периоду од 24–27. септембра 2020. године, под слоганом „Фестивал 

појачане креативне одговорности“. Поред главног дела програма, којису чиниле 

представе, публика је имала прилике да присуствује и креативним радионицама, 

изложбама и сценским инсталацијама. У недељу, 27. септембра, са почетком у 20 часова, у 

Дому омладине, Трема Фест је затворен мјузикл „LITTLE SHOP OF HORRORS“ у 

извођењу „Ruma High School Theatre“, односно ученика наше школе. 4. У понедељак, 28. 

септембра 2020. године наши ђаци, чланови „Ruma High School Theatre“ су наступали у 

Београду, у Дадову, са мјузиклом „LITTLE SHOP OF HORRORS“. Мјузикл је са 

ученицима припремала професорка енглеског језика Марија Ратанчић. 5. У среду, 7. 

октобра 2020. године обележено је 108 година постојања Гимназије, уз поштовање свих 

заштитних мера прописаних по наступању епидемије корона вируса. Ученици су и ове 

године преузели улогу професора, директора, стручних сарадника и помоћног особља. 

Схватајући озбиљност и професионалност посла просветних радника и стручних 

сарадника, ученици наше школе су врло добро припремили наставне јединице из предмета 

које воле и одржали часове својим другарима из школске клупе, а за тренутак заменили и 

директора, психолога и помоћно особље у њиховим свакодневним пословима. 6. У 

четвртак 08. 10. 2020. године одржано је општинско такмичење у стоном тенису. Женска и 

мушка екипа наше школе, освојиле су прво место и пласирале се на окружни ниво. 

Женску екипу чиниле су Тијана Вајагић, Тамара Катић и Теодора Стојчевић, а мушку 

Урош Батањски, Синиша Јањић, 3 Огњен Кесер, Милош Мркић, Алекса Страјин и Марко 

Цвитичанин. У појединачној конкуренцији код девојчица прво место је освојила Теодора 

Стојчевић, а код дечака Алекса Страјин. Ученике је водила професорка физичког 

васпитања Вера Милованчевић. 7. Гимназијска драмска секција на енглеском језику, 

„Ruma High School Theatre“, учествовала је 17. 10. 2020. на фестивалу „Недеља позоришта 

Сонта 2020“ са мјузиклом „Little Shop of Horrors“ и освојила награду за музичко-сценски 

израз. Свршена матуранткиња наше школе, Адријана Кржић, у улози Audrey, добила је 

награду за глумачко остварење у представи. 8. У уторак, 20. октобра 2020. године, у 

Шиду, одржано је окружно такмичење у стоном тенису. Женска екипа наше школе, коју 

су чиниле Тамара Катић и Теодора Стојчевић, освојила је 2. место. Теодора Стојчевић је у 

појединачној конкуренцији освојила 3. место. Ученике је водила професорка физичког 

васпитања Вера Милованчевић. 9. Дан примирја у Првом светском рату је државни 

празник у Републици Србији и обележен је 11. новембра, као нерадни и ненаставни дан. 

10. У уторак, 17. новембра, у холу КЦ, одржана је хуманитарна акција добровољног 

давања крви, а у сарадњи са организацијом Црвеног крста, где су учешће нашли и наши 

ученици. 11. У суботу, 12. децембра 2020. године, у периоду од 9-12 часова, одржан је 

еGeovikend, преко zoom апликације. 12. На Савиндан – празник посвећен великом српском 

просветитељу Светом Сави, Општина Рума је традиционално наградила најбоље ученике 

у школској 2020/2021. години. Овогодишњи носилац повеље за нашу школу је Александар 

Тркуља, ученик 4о2 одељења. 13. У четвртак, 28. јануара 2021. Савез за школски спорт 

Срема, доделио је признања за најбоље у Срему за постигнуте резултате у школском 

спорту за школску 2019/2020. годину. Наша школа проглашена је за најбољу и међу 

омладинцима и међу омладинкама. 14. У суботу 6. фебруара 2021. у нашој школи је 

одржано општинско такмичење из математике. Пласман на окружно такмичење постигли 

су: Александар Тодоровић (1о2), Стефан Тркуља (2о1) и Александар Тркуља (4о2). 15. 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља се обележава сваке године, последње 

среде у фебруару, под називом „Дан розих мајица“. Име је добио по иницијативи коју је 

2007. покренула група активиста у Канади, након што је један ученик злостављан од 

својих вршњака, јер је дошао обучен у ружичасту мајицу. Поводом овог дана реализована 
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је радионица у нашој школи, где су учешће нашли сви ученици. На паноу постављеном у 

холу школе остављали су поруке којима су указали на значај борбе против сваке врсте 

насиља, као и о значају пријатељства и толеранције. 16. У суботу 20. фебруара 2021. 

одржано је окружно такмичење из физике у Новом Саду. Ученик Александар Тодоровић 

(1о2) освојио је прво место у својој категорији и пласирао се на републичко такмичење. 

Ученика је припремала професорка Љиљана Пантелић. 17. Окружно такмичење из 

математике је одржано 27. фебруара 2021. у Сремској Митровици. Наши ученици 

Александар Тодоровић (1о2) и Александар Тркуља (4о2), освојили су 1. место и пласирали 

се на републичко такмичење. Ученике је припремала професорка Зорица Милутиновић. 

18. Општински ниво Књижевне олимпијаде одржан је 7. марта 2021. у нашој школи. 

Ученица Николина Чалић (4д1), освојила је 1. место, са максималних 20 бодова, и тако се 

пласирала на окружни ниво. Ученицу је припремала професорка српског језика и 

књижевности Надица Покрајац. 4 19. Поводом Дана жена, 8. марта, у холу Градске 

библиотеке „Атанасије Стојковић“ у Руми, постављена је изложба ликовних радова 15 

румских гимназијалаца на тему „Женски ликови у књижевности“. Изложбу су припремиле 

библиотекарке Марина Крањчевић и Мирјана Белошевић (некадашњи ђаци наше школе) у 

сарадњи са Анђелком Стојаковић, проф. ликовне културе и Надицом Покрајац, проф. 

српског језика и књижевности. Сви учесници на изложби су добили пригодне поклоне, а 

три ученице и дипломе за најбољи, најизражајнији и најкреативнији рад. Изложбу можете 

погледати током марта месеца. 20. Општинска смотра рецитатора одржана је у петак, 12. 

марта 2021. године, у Културном центру „Брана Црнчевић“ у Руми. На окружну смотру 

пласирале су се ученице: Ана Зрнић (1д2), Ања Тубић (2о1), Исидора Ловчанин (3д1) и 

Милица Поповић (3д2). Ученице су припремале професорке српског језика и 

књижевности Тина Карановић и Надица Покрајац. 21. У понедељак, 5. априла 2021. 

године, одржано је општинско такмичење у атлетици. Наши ученици су били врло 

успешни. Бојана Казановић (1о1) освојила је 1. место у трци на 400м; Ивана Цвијетић 

(1о2) 1. место у трци на 100м; Дуња Шулава (2о2) 1. место у трци на 800м; Сара 

Рикановић (1д2) 1. место у скоку увис; Ана Антић (1о2) 1. место у бацању кугле и Марија 

Богдановић (1о2) 2. место у скоку у даљ. Женска екипа у саставу: Ана Антић, Бојана 

Казановић, Марија Богдановић и Ивана Цвијетић учествовала је и у штафетној трци 

4x100м и освојила je 1. место. Небојша Аћимовић (4о2) освојио је 1. место у трци на 

1000м; Филип Чарнописки (1о2) 2. место у бацању кугле и Немања Маричић (1о2) 3. 

место у бацању кугле. Ученике је водила професорка физичког васпитања Вера 

Милованчевић. 22. Зонска смотра рецитатора одржана је у онлајн формату, у четвртак, 15. 

априла 2021. године. Наше ученице Исидора Ловчанин (3д1) и Милица Поповић (3д2) 

пласирале су се на Покрајинску смотру рецитатора. Ученице су припремале професорке 

српског језика и књижевности Надица Покрајац и Тина Карановић. 23. У четвртак, 22. 4. 

2021. године одржано је општинско такмичење у футсалу за ученике и ученице. Обе екипе 

су заузеле 3. место. У петак, 23. 4. 2021. године, у Сремској Митровици, одржано је 

Окружно такмичење из атлетике. У појединачној конкуренцији Небојша Аћимовић (4о2) 

освојио је 3. место у трци на 1000м. У екипној конкуренцији ученици су освојили 2. место. 

Екипе је водила професорка физичког и здравственог васпитања Вера Милованчевић. 24. 

Први круг Међународног такмичења из енглеског језика „HIPPO“, организован је 23. 4. 

2021. године у нашој школи. Такмичило се 15 гимназијалаца. 25. У петак 23. априла 2021. 

у Крагујевцу је одржано Државно такмичење из физике. Ученик наше школе, Александар 

Тодоровић (1о2) освојио је 2. награду. Ученика је припремала професорка физике Љиљана 

Пантелић. 26. У суботу 24. априла 2021. одржано је Општинско такмичење из српског 

језика и језичке културе, на којем је наш ученик Небојша Аћимовић (4о2) освојио друго 

место и пласирао се на Окружно такмичење. Ученика је припремала професорка српског 

језика и књижевности Надица Покрајац. 27. У недељу 25. априла 2021. у Сремској 
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Митровици је одржано Окружно такмичење Књижевна олимпијада. Наша ученица 

Николина Чалић (4д1) освојила је 3. место. Ученицу је припремала професорка српског 

језика и књижевности Надица Покрајац. 28. Светски дан књиге се у свету, као и код нас, 

обележава 23. априла, на дан смрти два велика европска писца – Мигела де Сервантеса 

(датум по грегоријанском календару) и Виљема Шекспира (по јулијанском календару). 

Овим поводом, нашу школу је посетио директор Градске библиотеке 5 „Атанасије 

Стојковић“ у Руми, Дамир Васиљевић Тоскић, и поклонио нам књиге. 29. Акција „Заврни 

рукаве“ је организована у недељу, 25. априла 2021. на 52. локације у Србији, а једна од 

њих је била и Рума. Идеја је била да се заједничким снагама очисти и улепша излетиште 

Борковац. Наши ученици су се придружили акцији и показали да су свесни колико је 

битно да чувамо природу и не загађујемо је. 30. Општинско такмичење у рукомету за 

ученике и ученице, одржано је 26. априла 2021. Мушка екипа је освојила 1. место, а 

женска 2. место. Окружно такмичење је одржано дан касније у Шиду. Мушка екипа је 

заузела 2. место. Општинско такмичење у одбојци за ученике и ученице одржано је 27. 

априла 2021. Обе екипе су освојиле 1. место. 31. Поводом 60 година од оснивања Катедре 

за славистику, на Филозофском факултету у Новом Саду, расписан је конкурс на тему 

„Русија мојим очима“. Средњошколци су могли да се представе кроз ликовни, литерарни 

и преводилачки рад. Ученица наше школе, Милица Атанацковић (3о1) освојила је прву 

награду у категорији ликовних радова, са својим приказом Ане Карењине. 32. Ученички 

парламент организовао је активност под називом „Ученичка реч“, која ће трајати од 6. до 

19. маја 2021. године. У том периоду, ученици ће моћи да убацују цедуљице у кутију 

постављену у холу школе, на којима ће исписати сугестије, питања, похвале и примедбе 

на рад школе. У четвртак, 20. маја, представници одељења, присуствоваће отварању 

кутије, односно добијању одговора на сва постављена питања. 33. 7. маја 2021. одржано је 

општинско такмичење у кошарци ученике и ученице. Мушка екипа је освојила 4. место, 

док је женска екипа освојила 1. место. Обе екипе је водила професорска физичког 

васпитања Вера Милованчевић. 34. Окружно такмичење у одбојци за ученике и ученице, 

одржано је 10. маја 2021. у Сремској Митровици. Мушка екипа је освојила 4. место, а 

женска 2. место. Екипе је водила професорка физичког васпитања Вера Милованчевић. 35. 

У уторак, 11. маја, у сарадњи са волонтерима Црвеног крста, а у оквиру часа филозофије, 

одржано је предавање на тему „Превенција трговине људима“. Предавању су 

присуствовали матуранти. 36. Међуокружно такмичење у атлетици одржано је 11. маја 

2021. у Сремској Митровици. Дуња Шулава (2о2) освојила је 1. место у трци на 800м; 

Бојана Казановић (1о1) освојила је 1. место у трци на 400м; Ивана Цвијетић (1о2) освојила 

је 3. место у трци на 100м. Ученице је водила професорка физичког васпитања Вера 

Милованчевић. 37. У мају 2021. у полуфинални круг „HIPPO“ такмичења из енглеског 

језика пласирали су се Миа Веселиновић (1о2), Дуња Шулава (2о2) и Душан Мисиркић 

(3д2). 38. Ученик Небојша Аћимовић (401) освојио је 2. место на Окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе и пласирао се на Републичко такмичење. Окружно 

такмичење је одржано 16. маја 2021. у Сремској Митровици. Ученика је припремала 

професорка српског језика и књижевности Надица Покрајац. 39. Републичко такмичење у 

атлетици одржано је 19. маја 2021. у Сремској Митровици. Дуња Шулава (2о2), освојила 

је 3. место у трци на 800м, а Бојана Казановић (1о1), 3. место у трци на 400м. Ученице је 

водила професорка физичког васпитања Вера Милованчевић. 40. Покрајинска смотра 

рецитатора одржана је 14. маја 2021. у 9 сати, у Сечњу. На смотри су учествовале Милица 

Поповић (3д2) и Исидора Ловчанин (3д1). 6 Ученице су припремале професорке српског 

језика и књижевности Надица Покрајац и Тина Карановић. 41. Републичко такмичење 

Књижевна олимпијада одржано је у Београду, на Филолошком факултету 23. маја 2021. 

Учествовала је ученица Николина Чалић (4д1) и освојила је 5. место. Ученицу је 

припремала професорка Надица Покрајац. 42. У недељу, 30. маја 2021. на Филолошком 



Гимназија „Стеван Пузић“, Рума  Извештај о раду за школску 2020/2021. годину 

32 

 

факултету у Београду, одржано је Републичко такмичење из српског језика и језичке 

културе. На такмичењу је учествовао ученик 4о2 одељења Небојша Аћимовић. Ученика је 

припремала професорка српског језика и књижевности Надица Покрајац. 43. У недељу 23. 

маја 2021. у Новом Саду, одржано је Републичко такмичење из математике. Нашу школу 

су представљали Александар Тркуља (4о2) и Александар Тодоровић (1о2). Ученик 

Александар Тодоровић је награђен похвалницом. Ученике је припремала професорка 

математике Зорица Милутиновић. 44. Први круг НИС олимпијаде из руског језика одржан 

је 1. јуна 2021. Учествовало је 10 ученика наше школе. У финалном кругу, који је одржан 

6. јуна, представљало нас је троје ученика: Ања Врањешевић (4о1), Ивана Божић (3д2) и 

Милош Мркић (2д2). 45. У среду 16. јуна 2021. матуранти Гимназије су присуствовали 

свечаној додели Вукових диплома и сведочанстава, у холу школе. Овом приликом 

награђено је преко четрдесет ученика, који су се током свог школовања истицали у 

ваннаставним активностима и секцијама. Ђак генерације је Александар Тркуља (4о2). 46. 

У циљу јачања међуљудских односа организовано је дружење – излет колектива, на 

релацији Огар–Обреж–Обедска бара–Купиново 29. 06. 2021. године. У свим 

активностима, везаним за нашу школу, учествовала је директорка Софија Благојевић и 

била подршка ученицима и колегама. 

 

6.4.4.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

 

Чланови актива су:  

1. Анђелка Стојаковић (координатор) 

2. Мина Опачић 

3. Марија Ратанчић 

4. Драгана Николић 

5. Аљехина Дражић  

 

У току школске 2020/21. године Актив за развој школског програма је морао да се 

прилагоди новонасталој ситуацији, насталој услед  пандемије корона вируса. Један 

састанак се одржао у школи (9. септембра), и том прилико су разматране потребе за 

допуном постојећег школског програма (што је и реализовано дан касније - измењен је 

фонд часова за 3. годину када је реч о следећим предметима: енглески језик, филозофија, 

информатика, биологија, руски језик, физика и хемија; и убачени су нови изборни 

програми за ученике 3. разреда).  

 

Услед пандемије корона вируса реализација школског програма је прилагођена 

новонасталој ситуацији и епидемиолошким мерама које је прописало Министарство 

просвете и здравства.  

Настава се одвијала по комбинованом моделу. У два наврата се прелазило на онлајн 

наставу (од 30. новембра до 18. децембра,  и у периоду од 8. марта до 19. априла). 

 

Ученици су учествовали на спортским такмичењима, ликовним конкурсима, 

такмичењима из српског језика и књижевности, физике и математике и враћали се са 

наградама (детаљније у извештајима Актива).  

Излети и екскурзије, због новонастале ситуације, нису организоване (изузев за радну 

суботу, 12. септембра, када су ученици са професорима, а према својим жељама, могли да 

се определе за три понуђена програма: упознавање са знаменитостима Руме, обилазак 

Православних цркава Руме или шетња до Борковца). 
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Ученици су учествовали у бројним хуманитарним активностима и акцијама (попут 

„Заврни рукаве“, Међународни дан борбе против вршњачког насиља, сакупљање новца за 

лечење болесне деце и слично). Сарађивали смо са установама културе и спорта. 

 

Актив је вршио (већим делом онлајн путем): 

1. Праћење реализације свих активности предвиђених Школским програмом; 

2. Праћење потреба и могућности локалне заједнице, али и конкретних услова рада 

школе; 

3. Планирање и реализацију хуманитарних активности у сарадњи са Ученичким 

парламентом; 

4. Анализирање реализације оперативних наставних планова и програма и 

ваннаставних активности. 

 

 

6.4.5 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТИМОВА 

 
6.4.5.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

УЧЕНИКА 

 
Тим је одржао 3 састанка на којима су разматране следеће теме:- 

1.састанак    тима   за   инклузивно   образовање   за   школску   2020/2021 и упознавање са 

законским одредбама и правилником који се односе на ову тему; 

2. Израда плана рада за текућу годину и подела послова;- У   циљу   ефикаснијег   рада  

Тима   и   упознавања  чланова   са   законском регулативом,  сви  чланови  тима  су  на  

почетку  школке  године  добили  Извод  из ЗОСОВ-а   који   се   односи   на   инклузивно   

образовање,   Правилник   о   ближим упутствима  за  утврђивање  права  на  

индивидуални  образовни  план  и  Приручник  за планирање и писање индивидуалног 

образовног плана. 

3.  Израђен је  план идентификовања ученика за које постоји потреба за 

индивидуализацијом: 

- на    основу    извештаја    одељењских    старешина    на    почетку    школске    године 

нису евидентирани ученици којима је потребна помоћ у наставном процесу. 

  - Неопходно  је  јачати  сарадњу  између  одељењског  старешине, родитеља  ученика  и  

предметних  наставника,  како  би  се  благовремено  покренуо процес индивидуализације 

и укључили сви наставници у реализацију помоћи.- 

За следећу школку годину потребно је, у  циљу  јасније  процедуре  и  веће  подршке  

одељењским  старешинама,  поделити   материјал:   

1.  инклузивно    образовање    и    израда индивидуализованог  начина  рада,  2.  формулар  

за  праћење  спровођења  плана   

3.  формулар за евиденцију ученика којима је потребна индивидуализација у наставном 

процесу. 
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6.4.5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ 

УЧЕНИЦИМА 

 

Тим за додатну подршку ученицима школске 2020/21.год. услед новонасталих Ковид 

околности бавио се потребом ученика за техничком опремљеношћу. Преко одељенских 

старешина  прибављене су информације у вези са потребама ученика и потешкоћа кад је 

реч о техничким средствим код куће (компјутер, интернет...).  На основу добијених 

информација нису се исказале велике потребе ученика у том смислу, па се могло 

закључити да ученици немају потешкоће са приступом онлајн настави. Ипак, у 

библиотеци су инсталирана два компјутера за потребе ученика, а које могу да користе 

ученици када су у школи или да дођу у школу и у недељама када је онлајн настава (у 

случају да код куће нису у могућности да приступе интернету и сл.). Ученици су 

обавештени о новим компјутерима у библиотеци. 

Такође, због скраћенних часова променила се и сатница за превоз тако да су се преко 

одељенских старешина прикупљале информације о евентуалним потешкоћама када је реч 

о превозу ученика. Добио се увид да ученици имају усклађен превоз са сатницом 

школских часова. 

 

 

6.4.5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

 

Чланови Стручног тима су: Софија Благојевић, директор школе, Јелица Јапић, секретар 

школе, Мирјана Опсеница, школски психолог, Мина Опачић, проф., Тина Карановић, 

проф. 

У току школске 2020/21. године Стручни тим је: 

1. Увремењено реаговао у циљу спречавања ширења панике и гласина, у околностима 

епидемије корона вируса и ванредног стања. 

2. Чланови Стручног тима су претходне школске године организовали састанак, и 

осмислили стратегију будућег реаговања, и редовног и адекватног информисања свих 

запослених у школи, као и ученика, и њихових родитеља (старатеља). У току школске 

2020/21. године у потпуности се поступало у складу са договореном стратегијом. 

3. Чланови Стручног тима су у сарадњи са директорком школе, и школским психологом, 

разматрали све информације, пристигле од стране Министарства просвете, и Школске 

управе, и потом их директно прослеђивали запосленима у школи, у току трајања наставе 

по комбинованом моделу, а након преласка на on-line наставу, то су чинили користећи 

одговарајуће on-line канале. По потреби информације су прослеђиване и ученицима, као и 

њиховим родитељима (старатељима). 

4. Чланови тима су тесно сарађивали са одељењским старешинама, којима су се ученици, 

њихови родитељи (старатељи) најчешће јављали. 

5. Комуникација између чланова Тима, у току on-line рада, је све време била координисана 

од стране директорке школе. 
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6.4.5.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

  

Овај извештај се надовезује на претходни који је предат крајем првог полугодишта текуће 

школске године. 

У складу са могућностима, реализовано је усавршавање у установи, како и похађање 

стручних семинара и других облика усавршавања наставника на свом професионалном 

плану. 

Обуке које су наставници похађали баве  се углавном дигиталним компетенцијама које су 

потребне за савремени систем наставе као и за онлајн наставу. Осим обука које су 

засноване на искњучиво професионалном ангажману, индивидуално, наставници су 

похађали и следеће обуке: 

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења и 

Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. 

 

 

6.4.5.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

             У току школске 2019/20. год. Стручни тим  се упознао са изменама о изменама и 

допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање. Такође је донет предлог да ученици ураде плакат на тему 

„Нивои насиља“ који ће бити истакнут на огласној табли у ходнику школе.  

Школски психолог је  проследио свим одељенским старешинама приручник о Дигиталном 

насиљу, а они су били у обавези дa проследе својим ученицима како би их информисали о 

тој теми, а посебно корисној у ситуацији када доминира онлајн настава. 

 

 

6.4.5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

 

У првом полугодишту школске 2020/2021. године Тим за развој међупредметних 

компетенција је предузео почетне кораке у формирању Тима те успостављању основа за 

будуће активности. 

На првом састанку Тима одржаном  20.9.2020. верификовано је чланство Тима Такође је 

усвојен и Акциони план Тима који ће бити основа за деловање у наредном периоду. Како 

је ово нови тим, закључак је да су први кораци који се предузимају веома битни те морају 

бити пажљиво испланирани и пропраћени адекватном логистичком подршком од стране 

како руководства Школе, тако и шире друштвене заједнице. Нажалост, активности Тима 

су крајем првог полугодишта постале онлајн активности где је праћење међупредметних 

компетенција било индивидуализовано. 

Услед наставка епидемије те комбинованог начина рада, друго полугодиште је имало 

истоветне активности и исходе који се могу подвести под индивидуализовање 

међупредметних компетенција. 

На завршном састанку 7.6.2021. закључено је да се исходовање међупредметних 

компетенција у многочему условљава немогућношћћу директне сарадње те да се бољи 

дани очекују током постепидемијског периода.. 
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6.4.5.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

           Чланови Стручног тима за маркетинг школе су ~ Надица Покрајац,проф, Марија 

Ратанчић,проф, Софија Благојевић, директор, Мирјана Опсеница, психолог и 

представнице Ученичког парламента Драгана Грујичић и Ања Врањешевић. 

Стручни тим за маркетинг је у току првог полугодишта ~ одржавао сајт школе, одржавао 

профиле на друштвеним мрежама, презентовао школу кроз различита такмичења, смотре 

и организацију Дана школе и сарађивао са медијским кућама. 

У септембру је Тим за маркетинг пратио учешће драмске секције на енглеском језику под 

вођством професорке Марије Ратанчић и представом „ Little Shop of Horrors” на Трема 

фесту у Руми, као и у позоришту Дадов у Београду. Такође, ученици наше школе су 

помагали у организацији и одржавању Трема феста. 

У октобру је обележен Дан школе кроз замену улога наставника и ученика, директора и 

ученика, психолога и ученика, помоћног особља и ученика. Одржано је Општинско 

такмичење у стоном тенису на коме су ученици наше школе освојили прво место.Водила 

их је професорка физичког васпитања Вера Милованчевић. Чланови драмске секције на 

енглеском језику учествовали су и на фестивалу Недеља позоришта у Сонти и освојили 

награду за музичко~сценски израз, а Адријана Кржић за најбољу женску улогу.  Ученици 

су представили нашу школу и град и кроз снимање емисије Куда викендом која ће бити 

емитована после Нове године.  

У новембру су ученици наше школе освојили друго место на Окружном такмичењу у 

стоном тенису. Такође, ученици су учествовали у хуманитарној акцији добровољног 

давања крви, која је организована у Културном центру . 

У децембру је настављена сарадња са руским Универзитетом Лобачевски. Бивша ученица 

наше школе, добитница Светосавске повеље и ученик генерације Јелена Весић, 

проглашена је за најбољег студента Филозофског факултета у Новом Саду што најбоље 

показује како ученици представљају нашу школу кроз успехе у даљем школовању.  

У другом полугодишту, Стручни тим за маркетинг школе је одржавао сајт школе, 

одржавао профиле на друштвеним мрежама, отворио блог школе, презентовао школу кроз 

успехе ученика на разним такмичењима  и сарађивао са медијским кућама. 

 

6.4.5.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА 

 

      Стручни тим за спровођење здравственог васпитања у сарадњи са Црвеним крстом и 

Домом здравља општине Рума  планирао је програм за     2020. / 2021. школску годину.  

Програм рада приложен је у саставу извештаја на почетку школске године.                                                                                                                   

 Непосредна реализација је изостала због посебних услова рада школе услед пандемије 

COVID 19 .   У том периоду  школе  су радиле на даљину а радници Дома Здравља и 

активисти Црвеног крста имали су друга задужења.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Део програма реализован је на часовима биологије када је за то било могућности.                                                                                                                                
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6.4.5.9 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ТРАНЗИЦИЈУ  

 

  

У току ове школске године чланови Тима су одржали четири састанка, два у септембру, 

један састанак у октобру и један у јуну.  

На седници одржаној 29.8.2020.године,чланови Тима су упознали Наставничко веће са 

новоформираним тимом и његовим годишњим планом рада. Такође, са планом рада Тима 

упознати су и чланови Школског одбора и Савета родитеља.  

Током септембра месеца, чланови Тима су у сарадњи са одељењским старешинама првих 

година пратили адаптацију, рад , процес учења и кретања ученика. Пет ученика су се на 

захтев родитеља, а након обављеног саветодавног разовора са одељењским старешином, 

исписала из 1Д1 одељења (Александар Шарић - уписао Туристичку школу у Инђији, 

ученици Ковачевић Милија, Стајки Денис и Лука Ристић уписали су ССШ „ Бранко 

Радичевић“ у Руми, док је Сара Јанковић уписала средњу пољопривредну школуи у Руми).  

Ученик одељења 1Д2 Слободан Миковић исписао се на захтев родитеља и школовање 

наставио у средњој стручној школи у Пећинцима. Један ученик одељења 1О1 Лазар Лазић 

исписао се и школовање наставио у ССШ „ Бранко Радичевић“ у Руми. Две ученице су се 

исписале из одељења 1О2 и школовање наставиле у ССШ „ Бранко Радичевић“ у Руми  

(Теодора Крчмар и Данијела Глигоријевић).  

Немања Спасојевићученик одељења 2Д2 исписао се на захтев родитеља, због пресељења у 

иностранство – у Словенију.  

У нашу школу је у октобру стигла нова ученица у 1О2 одељење из економске школе из 

Ирига. У нашу школу је у октобру стигла нова ученица у 1Д2 одељење из Гимназије у 

Митровици. Процес адаптације ученица на нову школу и одељење се одвијао добро, без 

икаквих потешкоћа и проблема.  

Укупно у току ове школске године из наше школе се исписало 10 ученика, а уписала два. 

Сва кретања и преласци ученика су обављања уз саветодавне разговоре и смернице за 

њихово што боље и успешније школовање. 

  

6.4.5.10 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

У току школске 2020/21. године, Стручни тим за самовредновање одабрао је кључну 

област самовредновања. На једном од састанака тима, одлучено је да та област буде 

„Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима“. Овом 

приликом припремљена је и подељена анкета (инструмент) за самовредновање, у складу 

са изабраном области. Такође, прикупљени су сви потребни подаци о ресурсима школе 

(људским ресурсима, материјално-техничким, финансијским, ресурсима локалне 

заједнице). Након прикупљања података, уследила је обрада и анализа истих. 

Анкетом је обухваћен репрезентативан узорак од укупно 30 испитаника-професора 

Гимназије „Стеван Пузић“, у Руми, као и представници Школског одбора. 

Када говоримо о структури наставног кадра, важно је истаћи да је она, по степену и врсти 

стручне спреме, броју запослених и дужини радног стажа, усклађена са законом, и у 

потпуности одговара процесу рада школе. 

У наставку наводимо неке од најзначајнијих резултата, до којих се дошло анализом 

одговора које су испитаници давали. 

На питање „ Да ли је у школи омогућено стручно усавршавање“ 53% испитаника је 

одговорило потврдно, док 47% сматра да је омогућено делимично. 

47% испитаника сматра да је у потпуности упознато са програмом стручног усавршавања, 

док 37% процењује да је са истим упознато делимично. 
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42% испитаника сматра да делимично учествује у одабиру тема за реализацију стручног 

усавршавања, 26% испитаника сматра да то чини у сасвим малој мери, а 21% испитаника 

процењује да уопште није укључено у одабир тема стручног усавршавања. 

Највећи број испитаних (74%) се изјаснило да уопште не учествује у програмима стручног 

усавршавања ван школе, док 58% испитаника не учествује у раду стручних друштава. 

Закључак је да запослени не воде у потпуности рачуна о самовредновању. Не израђују 

лични акциони план за превазилажење уочених слабости, и самим тим не прате ефекте 

предузетих корака у оквиру акционог плана, па је сходно томе неопходно утицати на 

промену оваквог приступа. 

Препоруке: 

Испитаници су се овом приликом најчешће изјашњавали о томе да је приликом планирања 

програма стручног усавршавања у школи, потребно размишљати о већем броју уско 

стручних семинара. Такође, истакнута је потреба за реализацијом већег броја  семинара, 

који би допринели бољој адаптацији на on-line наставу, као и потреба за реализацијом 

угледних и огледних часова, на нивоу предметних и стручних већа. 

Важно је напоменути да школа узима учешће у реализацији пројеката, који су усмерени на 

унапређивање наставе, и различитих ваннаставних активности, а који су организовани од 

стране различитих институција, пре свега Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

Mатеријално-технички ресурси 

Школа поседује учионице, кабинете, библиотеку, пратеће (припремне) просторије, 

двориште, фискултурну салу, чиме су просторни услови за рад задовољени. Опрема и 

намештај одговарају нормативима, и адекватно се одржавају.  Такође, школа располаже 

наставним средствима (књигама, компјутерима, фотокопир-апаратима, и сл). која су 

усклађена са потребама наставе. Ипак, очекујемо да ће у будућем периоду бити прилике за 

набавку додатних наставних средстава, која ће допринети квалитетнијој реализацији 

савремене наставе. Материјално-технички ресурси којима школа располаже, доступни су 

наставницима и ученицима. Наставни и руководећи кадар школе је прошао обуку 

„Дигитална учионица“, и очекујемо да ће сходно томе материјално-технички ресурси, у 

будућем периоду бити у потпуности искоришћени у наставном процесу. 

 

Финансијски ресурси 

Школа располаже буџетским средствима, али је свакако, у том смислу присутна и помоћ 

локалне заједнице, као и донације у одређеним приликама. Постоји план за коришћење 

свих доступних финансијских средстава, а исти је усклађен са Школским развојним 

планом и Школским програмом, односно Годишњим планом рада школе. Овим поводом 

се редовно обављају консултације са Школским одбором. Такође, води се рачуна о томе 

да све процедуре буду испоштоване, и да са расподелом средстава буду упознате све 

заинтересоване стране.  

 

Ресурси локалне средине 

Школа одржава квалитетну сарадњу са локалном заједницом (културним, научним 

институцијама, спортским удружењима и организацијама. На тај начин ученици имају 

прилику да испоље своје таленте и задовоље своја интересовања, кроз различите 

културно-уметничке, и спортске манифестације, а истовремено се подстиче развој школе, 

али и локалне заједнице. 

 

Задовољство руковођењем (ангажовањем директора школе) 
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Наставничко веће високо вреднује рад и ангажовање директора школе. Директор школе је 

процењен као одговорна особа која поседује одговарајућа професионална знања, и која 

служи за пример свима у школи. Међутим, остаје простор за рад на промовисању, 

подстицању, и организацији тимског рада. Ово је сегмент рада који је слабије оцењен. 

Представници Школског одбора, задовољни су радом директора школе, и истичу значај 

квалитетне сарадње која је остварена у претходном периоду (благовремено информисање 

о битним темама, подршка за реализацију различитих активности, и сл.). 

 

Организација рада школе 

Приликом делегирања обавеза и задужења унутар школе, води се рачуна о томе да 

запослени буду довољно стручни, и да поседују адекватна знања и способности, како би 

успешно обавили одређени посао. Сви задаци се делегирају правовремено, уз упутства 

која су презентована јасним и прецизним језиком. Рад органа управљања, стручних органа 

и других служби је добро координисан. Ангажовање ненаставног особља је вредновано 

као квалитетно. 

 

Школски развојни план 

Приликом креирања Школског развојног плана, водило се рачуна о томе да исти садржи 

све потребне елементе. Разрађени су циљеви, као и планови активности за предстојећи 

период. Присутна је флексибилност у примени планираних ставки, у зависности од 

тренутних околности (нпр. тренутна епидемиолошка ситуација), од којих зависе и 

тренутне потребе. Сваки пут када дође до одступања од Школског развојног плана, уводи 

се анекс, којим се документује одређена промена. Сви резултати остварености планираних 

активности, представљају се у оквиру полугодишњих и годишњих извештаја, који се 

потом презентују на седницама Наставничког већа. 

 

Обезбеђивање квалитета 

У школи се редовно спроводи самовредновање, на адекватан и унапред утврђен начин. 

Анализирају се резултати до који се на овакав начин дође, а потом се на основу њих 

израђује акциони план, помоћу ког, конкретним активностима, покушавамо да уклонимо 

све утврђене недостатке у раду и функционисању школе. 

Како би се унапредио квалитет рада, у будућем периоду би требало порадити на 

подстицању мотивације за рад сваког запосленог. На тај начин би се подстакла 

ефикасност у раду. Такође, требало би посветити више пажње и времена анализи 

резултата запослених, али и примени критеријума за доделу похвала и награда.  

Резултати до којих се дошло у процесу самовредновања, а који су презентовани у овом 

извештају, као што је и претходно истакнуто, биће основа за састављање акционог плана, 

како би се одређеним активностима унапедио рад школе, и превазишле све препреке у 

функционисању. 
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6.4.5.11 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

 

У Стручном тиму за обезбеђивање квалитета и развој школе налазе се:    

 

1. Светлана Бугарин Пантовић, проф. 

2. Софија Благојевић, директор школе 

3. Мирјана Опсеница, школски психолог 

4. Вишесалва Налчић, представнник родитеља 

5. Представник Ученичког парламента 

6. Представник локалне самоуправе 

 

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Тим 

за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, 

стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује 

резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника, прати и утврђује резултате 

рада ученика и одраслих. Имајући у виду значај квалитетног функционисања тима, 

поставили смо следеће задатке: праћење остварености циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа у току школске године, праћење остварености циљева и задатака 

дефинисаних Развојним планом школе, акционим планом за самовредновање и планом 

тима за развој међупредметних компетенција, као и сарадњу са члановима тих тимова.  

 

 

Извештај о реализацији предлога мера за школску 2020/2021. год. 

 

Поштујући достављен план МПРС за рад у условима епидемије вируса “COVID 

19”, на седници је усвојен план да се настава одвија по „комбинованом моделу“ и „ од 

куће“. Први модел подразумева да се одељење подели у две групе, да прва група долази у 

школу током недеље, а друга група наставу прати од куће. Следеће недеље друга група 

наставу прати у школи, а прва од куће. Учници који су се изјаснили за „онлајн“ наставу, 

не долазе у школу. 

План је да чланови тима  у континуитету сарађују са стручним активом за развој 

школског програма и развојни план школе, тимом за спровођење здравственог васпитања 

ученика, тимом за самовредновање, тимом за развој међупредметних компетенција и свим 

другим тимовима и активима, а у циљу обезбеђивања квалитета и развој установе. У 

плану је праћење реализације и имплементација предложених мера, координисан рад 

осталих тимова и стручних актива и праћење реализације активности акционих планова. 

 

 

Прва предложена мера - Одржан заједнички састанак одељењских старешина, 

психолога и директора на почетку школске године  ради постизања договора о раду у 

текућој школској години -  упознавање са родитељима, правилима понашања и радом 

гимназије у измењеним условима рада.  

 

Друга предложена мера - У дневни ред педагошког колегијума уврштено усвајање 

распореда одржавања допунске и додатне наставе, као и изборних предмета – 
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претчас и седми час, евентуално увести и додатне радне суботе како би 

реализовали часове изборних предмета за прву, другу и трећу годину. 

 Интензивирати посету часовима директора и психолога школе свих разреда . 

 

Трећа предложена мера – На предлог тима за  обезбеђивање квалитета  и развој 

школе уведена је јединствена платформа за рад на даљину. Повратна информација од 

ученика претходне године је била да их је прилично оптерећивала разноврсност у начину 

реализације рада професора и неуједначен критеријум, па би било пожељно на нивоу 

школе успоставити јединствеу платформу за рад на даљину. МПРС је обавезало школе да 

се определе за једну јединствену платформу. На седници Наставничког већа договорено је 

да се инсталира G Suite For Education  компаније Google. Сајт је са постојећег домена „рс“ 

пребачен на домен „edu.rs“ како би  гугл одобрио инсталирање његових алата за школе. 

Након инсталације и подешавања, администратор је  креирао налоге за професоре и 

ученичке налоге, затим је креирао одељења и предмете. На тај начи је омезбеђен много 

квалитетнији рад на даљину. Предложени администратор је Светлана Бугарин Пантовић. 

 

 

Четврта предложена мера  - Ученици код којих је постојала потреба за 

похађањем допунске наставе, похађали су је у договору са предметним професором. 

Имајући у виду да ученици првог, другог и трећег разреда имају и изборне предмете, 

постоји проблем у реализацији допунске наставе, али се уз одговарајућу организацију и 

унапред направљен распоред проблем превазилазио, мање више успешно.  

 

              Пета  предложена мера – Ученици и родитељи су се усмено изјашњавали о  

настави која се изводи на даљину услед епидемије вируса COVID 19. 

 

 Шеста предложена мера - Координатор задужен за објављивање на сајту, ФБ 

страници школе и инстаграм профилу је обајвљивао актуелне информације битне за 

ученике и школу. У циљу равномерне расподеле задужења, формиран је  тим наставника 

који су писали чланке за медије, сајт школе,  фејсбук страницу и инстаграм профил. 

Предлог састава тима је био: особа задужена за писање чланака у сарадњи са 

председницима стручних већа.  

 

           Седма предложена мера - Тим је пратитио рад осталих тимова и стручних актива, 

координирао између њих и пружао им подршку – ова мера је заправо  основни задатак 

тима.  

          Осма предложена мера – Услед новонастале ситуације рада на даљину изазване 

пандемијом вируса COVID 19, предложени план и програм је реализиован.  Професори су 

имали разумевања за   ученике који  имају  техничких проблема  за рад на даљину и 

пронађен је  начин да  се ти проблеми превазиђу. 

 

Девета  предложена мера – Како се начин извођења наставе веома променио, у 

односу на начин на који су наши ученици навикли, пружана је и психолошка подршка 

ученицима, кад год је за то постојала потреба. Такође,  пружена је подршка и запосленим 

колегама, поготово онима који спадају у здравствено ризичне групе.  

 

Како су и у школској 2020/2021. настава и учење биле приоритетне области, 

ученици и њихови професори који су се пласирали  на републичка такмичења су 

похваљени и награђени од стране школе.   
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6.4.5.12 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 
Стручни тим за заштиту животне средине је у школској 2020/2021. години на 

часовима редовне наставе из природних наука указивао на значај очувања животне 

средине, њеног унапређења. Указивало се на важност окружења „без дуванског дима“, 

енергетској ефикасности. На часовима географије, биологије и хемије је посебно било 

речи о очувању влажних станишта, проблемима загађења и мерама за унапређење локалне 

средине и околине школе. Такође, разговори су усмеравани и на важност правилне 

исхране. Било је речи и о загађењу подземних вода, проблемима одлагања отпадних вода у 

локалној средини. ЈКП „Комуналац“ је почело чешће да уклања смеће из парка испред 

школе, а посебно се скреће пажња ученицима о очувању школског и ваншколског 

простора и правилном одлагању смећа и осталог отпада. 

Ученици су добровољно учествовали у акцији „Заврни рукаве“ у недељу, 25. 

априла 2021., која је одржавна на 52 локације у Србији, а једна од њих је била и 

Рума. Идеја је била да се заједничким снагама очисти и улепша излетиште Борковац. 

Наши ученици су се придружили акцији и показали да су свесни колико је битно да 

чувамо природу и не заагађујемо је. 

Такође, кроз наставу биологије, ученици су доста учили и учествовали у 

радионицама везаним за заштиту животне средине. Ове школске године су изборни 

програми били заступљени у првој и другој години. На предмету Примењене науке, 

ученици су посебну тему имали о соларним панелима и обновљивим изворима енергије.  

Активности би сигурно било више, али због смањеног обима наставе и ситуације 

настале услед епидемије вируса COVID-19, нису спроведене све могућности. 

 

 

6.4.5.13 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ  

 

Чланови Стручног тима за каријерно вођење су: Софија Благојевић, директор школе, 

Мирјана Опсеница, школски психолог, Мина Опачић, проф., Драгана Рунтић, проф., 

Марина Малетић, проф. 

 На почетку школске 2020/21. године направљен је план свих активности Стручног 

тима, за предстојећи период. Међутим, планиране активности реализоване су у складу са 

епидемиолошким мерама, због актуелне епидемиолошке ситуације. 

 У оквиру психолошке службе редовно је спровођена професионална оријентација, 

и саветовање ученика, али такође у складу са епидемиолошким мерама.  

 Такође, у складу са свим препорученим епидемиолошким мерама, настављена је 

сарадња са факултетима (прослеђиване су информације), како би наши ученици четвртог 

разреда, као и њихови родитељи, били на време информисани о условима студирања на 

истим. 
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6.4.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

6.4.6.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА  

 

У току школске 2020/21. год. школски психолог (стручни сарадник) је: 

- Учествовао у изради извештаја о раду школе у претходној школској години; 

-  Присуствоаво првом родитељском састанку првака; 

-  Учествовао у изради Годишњег плана рада школе; 

- Учествовао у раду Наставничког већа, одељењских већа и стручних већа, Педагошког 

колегијума; 

-  Анализирао податке о ученицима првог разреда; 

- Учествовао у конкурисању ученика за државну стипендију коју додељеује Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја; 

-  Сарађивао са одељењским старешинама и пружао им стручну подршку; 

-  Пружао подршку ученицима, кроз саветодавни рад; 

-  Радио професионалну орјентацију са ученицима четврте године; 

-  Анализирао резултате успеха ученика на крају сваког квартала;  

-  Обављао саветодавни рад са родитељима ученика; 

-  Учествовао у раду Стручног тима за додатну подршку ученицима, Стручног тима за 

борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Стручног тима за 

реаговање у кризним ситуацијама, Стручног тима за маркетинг школе, Стручног актива за 

развојно планирање, Стручни тим за самовредновање, Стручни тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја школе; 

-  Сарађивао са медијима у циљу промоције школе; 

- Анализирао техничке могућности запослених и ученика за рад од куће и пружао 

подршку; 

- Водио евиденцију о ажурности електронског дневника; 

- Стручно се усавршавао (Стручни скуп - Формативно оцењивање, од законске регулативе 

до праксе; Обука – Јачање професионалне улоге психолога у школама; Обука - Дигитална 

учионица); 

- Учествовао у организацији онлајн наставе и координирао у ванредном стању; 

- Вршио педагошко-инструктивни рада и присуствовао часовима наставе са директором 

школе; 

-  Сарађивао са Ђачким парламентом и присуствовао састанцима;  

- Учествовао при упису ученика у први разред наше школе. 
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6.4.6.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 
У школској 2020/21. години у библиотеци су радили професори: Анђелка Стојаковић, Владислав 

Тодоровић, Нада Лончаревић и Марија Ратанчић.  

 

Рад у библиотеци се одвијао свакодневно, уз два прекида када се настава одвијала 

онлајн (у првом полугодишту је то од 30. новембра до 18. децембра, и у другом 

полугодишту од 8. марта до 19. априла).  

За време рада библиотеке , поштовале су се све епидемиолошке мере, па је тако 

био дозвољен улазак само по два ученика. Радно време је било прилагођено самој настави 

и истакнуто је на огласној табли библиотеке. 

 

 Рад школске библиотеке, као и претходних година одвијао се на библиотечком и 

васпитно-образовном плану. У току септембра месеца уписани су нови чланови, тј 

ученици првог разреда, њих укупно 106. У току године, ученици су највише узимали 

лектире. Позајмљено је укупно 1182 публикација, нешто мање у односу на претходне 

године, јер су часови били организовани по комбинованом моделу (једна група је у школи, 

једна слуша наставу онлајн), а у већ поменута два периода и само онлајн. 

 У марту месецу, у сарадњи са Градском библиотеком «Атанасије Стојковић» у 

Руми, одржана је изложба «Женски ликови у књижевности». Учествовало је 15 наших 

ученика, који су на папиру дочарали своје виђење хероина књижевности. Сви су 

награђени књигама и чланским картама. Детаљније у извештају Актива уметности. 

 

 У библиотеци је свакодневно вођена статистика о њеној посећености, као и узетим 

књигама (на крају извештаја је табела), уводили су се нови наслови у инвентарну књигу и 

сређиван је фонд (по УДК систему). 

 Набављено је укупно 208 књига (највише из књижевности). Све књиге су добијене 

као поклон (што од институција, попут Градске библиотеке «Атанасије Стојковић» Рума; 

Филозофског факултета из Новог Сада, Rotary club-a, тако и појединачних дародаваца, 

углавном професора и некадашњих ђака наше школе). 

 

 И  даље се ради  ревизија књига, која се због великог броја, неповезаних, 

инвентарних књига, води паралелно са сређивањем фонда, тј. није затварана библиотека. 

Још увек школској библиотеци недостаје компјутерски програм, који би олакшао рад у 

њој, пре свега инвентарисање књига. 

 

-Преглед посећености библиотеке, са бројем узетих књига, по месецима- 
 ученици/ број узетих  књига професори/ број узетих  књига 

септембар 97/ 118 књ. 1/ 1књ. 
октобар 160/ 174 књ. 2/ 2 књ.  
новембар 122/ 148 књ. - 
децембар - - 
јануар 59/68 књ. - 
фебруар 166/177 књ. 1/1 књ. 
март 41/49 књ. - 
април 71/83 књ. - 
мај 181/229 књ. 1/1књ 
јун 124/136 књ 1/1 књ 

Због пандемије вируса, ове године није реализован Сајам књига у Београду и није 

заживела библиотечка секција. 
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7  ИЗВЕШТАЈИ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 
 

7.1 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА 

 
7.1.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 
С обзиром на ванредну ситуацију, изазвану епидемијом корона вируса, комбиновани 

модел наставе, а затим и само наставу на даљину, током школске 2020/2021., 

реализоване су само неке од планираних активности и то углавном у онлајн формату.  

      У склопу обележавања 125 година од рођења песника, заинтересовани ученици 

првог разреда упознати су са поезијом Сергеја Јесењина. Заинтересовани ученици 

другог разреда били су у прилици да погледају филм „Пушкин и Срби“ и „Пушкин: 

Последњи двобој“, заинтересовани ученици трећег разреда упознати су са 

стваралаштвом Марине Цветајеве и Александра Блока, а заинтересовани ученици 

четвртог разреда детаљније су се упознали са стваралаштвом  Владимира Висоцког и 

били су у прилици да погледају документарни филм о њему и играни филм „Висоцки. 

Хвала што сам жив“. 

     Током другог полугодишта, заинтересовани ученици другог разреда могли су да у 

форми онлајн квиза провере и употпуне своја знања о Лаву Толстоју и његовом 

роману „Ана Карењина“, а ученици трећег разреда о Владимиру Мајаковском и 

његовој поеми „Облак у панталонама“ и животу и стваралаштву Антона Павловича 

Чехова. Са ученицима четвртог разреда обележено је 200 година од рођења Фјодора 

Достојевског и 130 година од рођења Михаила Булгакова. Тим поводом ученици су 

могли да учествују у онлајн квизу о животу и стваралаштву ових великих руских 

писаца. 

    Заинтересованим ученицима представљено је и стваралаштво руског песника 

Николаја Гумиљова, у оквиру обележавања 135 година од његовог рођења. 

     12. априла обележено је и 60 година од полетања Јурија Гагарина у космос. Сви 

ученици су могли да учествују у онлајн квизу, осмишљеном овим поводом. 

    Ове године Одсек за славистику Филозофског факултета у Новом Саду је у оквиру 

обележавања 60 година постојања организовао преводилачки, литерарни и ликовни 

конкурс на тему „Русија мојим очима“. На преводилачком конкурсу учествовало је 8 

ученика, а на литерарном конкурсу 4 ученика.  

     1. јуна 2021. године 10 ученика учествовало је у квалификацијама за 8. НИС 

олимпијаду из руског језика, од којих се троје ученика (Ања Врањешевић, Ивана 

Божић и Милош Мркић) пласирало у финале, које је одржано 6. јуна 2021. године. 

Ове године и квалификације и финале одржани су онлајн. 

 

 

7.1.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
       Чланови рецитаторске секције су ~ Ања Тубић 2о1, Исидора Ловчанин 3д1, Милица 

Поповић 3д2 и Николина Чалић 4д1. Вође рецитаторске секције су Тина Карановић, проф. 

и Надица Покрајац, проф. 

У годишњем плану рецитаторске секције за ову школску годину планиране су активности 

поводом обележавања Светог Саве и припреме и учешће на смотри рецитатора Песниче 

народа мог. 
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Међутим, због тешке и веома озбиљне епидемиолошке ситуације све активности су 

одложене за друго полугодиште, односно до побољшања епидемиолошке ситуације у 

земљи. 

У другом полугодишту рецитаторској секцији придружила се и Ана Зрнић, ученица 1д2 

одељења.  

У току другог полугодишта ученице су одабрале песме и припремале се уз помоћ 

професорица за Општинску смотру рецитатора, која је одржана у Културном центру у 

Руми, 12.марта 2021.године уз придржавање свих мера безбедности. На Окружну смотру 

рецитатора пласирале су се ~ Ана Зрнић, Ања Тубић, Исидора Ловчанин и Милица 

Поповић. Окружна смотра рецитатора одржана је онлајн, тако што смо послали снимке 

рецитатора које смо урадиле уз помоћ Марије Ратанчић, професорице енглеског језика. 

Ученице Исидора Ловчанин и Милица Поповић пласирале су се на Покрајинску смотру 

рецитатора, која је одржана такође онлајн, 14.маја 2021.године. Ученице су припремале 

професорице Надица Покрајац  и Тина Карановић.  

С обзиром на целокупну ситуацију током пандемије, овај успех наших ученица је 

изванредан и за сваку похвалу. 

 

 

7.1.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
       Чланови драмске секције су ~ Ања Тубић 2о1, Исидора Ловчанин 3д1, Милица 

Поповић 3д2, Душан Мисиркић 3д2, Бојан Ђурђевачки 3о1, Алекса Страјин 3о2, 

Николина Чалић 4д1.  Вођа драмске секције је Надица Покрајац, проф. 

За ову школску годину 2020~2021. планиране су  активности драмске секције поводом 

Дана школе и обележавања Светог Саве и  то укупно 35 часова. 

Међутим, због тешке и веома озбиљне епидемиолошке ситуације и придржавања мера 

безбедности, договорено је да се све активности одложе за наредну школску годину, 

односно до побољшања епидемиолошке ситуације у земљи.                                               

            

7.1.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ -ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

 Током школске 2020/21. године, због пандемије корона вируса, нису држане 

библиотечка и ликовна секција.  

Ученици су учествовали на неколико ликовних конкурса, али се то водило као 

ваннаставна активност и консултације су обављане већим делом онлајн (преко гугл 

учионице): 

 

 Ликовни конкурси: 

1. „Женски ликови у књижевности“ (15 ученика) – у сарадњи са Градском библиотеком 

„Атанасије Стојковић“ Рума 

2. „Русија мојим очима“ (19 ученика) – организатор Филозофски факултет- одсек за 

славистику (ученица Милица Атанацковић,3о1 је освојила 1. место) 

3. Израда маскоте за Светско првенство у боксу (10 ученика) – организатор Боксерски 

савез у Београду 
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 Настављено је са осликавањем кабинета ликовне и музичке културе, али се оно обављало 

спорадично, јер се настава одвијала по комбинованом моделу, а у једном периоду и само 

онлајн. 

7.1.5 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Због околности које је проузроковао Корона вирус рад историјске секције је измењен у 

односу на рад какав је секција имала током ранијих школских година. 

Планирано је да се комуникација са ученицима одвија путем друштвених мрежа. 

Током септембра бисмо одржали први онлајн  састанак, заинтересовани ученици  могли су 

да предложе теме које их посебно интересују. 

Након формулисања теме, ученици су подељени у неколико група и добили задатак. 

Презентација, филм, есеј, наративни текст... 

Изабрана тема: Градили су модерну Србију 

Током септембра, октобра и новембра, чланови секције су припремили материјал, слике и 

све што је било потребно за прављење паноа, презентације, резгледнице... 

Током децембра представили смо радове. То смо учинили путем zoom-a. 

 

Фебруар : Гледање филма по избору 

Март:  Договор око обележавања Дан сећања на жртве холокауста 

Гледање филма: „ Дневник Диане Будисављевић“ 

Април:  Обележавамо и припремамо садржај за  Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и друге жртве фашизма у Другом светском рату (22.4.2021.) Активност,  коју би 

свако од ученика  чланова секције на жељени начин презентовао у свом одељењу, околини 

Током маја, посетили смо актуелну изложбу у Завичајном музеју Рума 

"Хибридни свет Гомолаве - наслеђе као инспирација" 

 

Јун: Препоруке савремених романа са историјском тематиком које би чланови секције 

прочитали током лета, наводим неколико: 

“Тетоважер из Аушвица”, Хедер Морис. Ово историјско сведочанство прави је подсетник 

на ужасе Холокауста. Роман говори о Лали Соколову који је 1942. године депортован из 

Словачке у Аушвиц. Његов задатак у логору био је тетовирање бројева на рукама 

логораша. Прича добија обрт када се пред главног јунака нађе млада, уплашена девојка. 

Љубав на први поглед враћа веру у срећни крај, показући нам пожртвованост и 

несебичност у бруталном окружењу, какав је чувени логор смрти. 

Иако је прошло више од 100 година Романови и даље буде пажњу. Нови историјски роман 

“Романова”, Аријел Лохон, заправо, доноси последње дане познате руске породице. Радња 

је испричана преко Ане Андерсон. На њено име ауторка је случајно налетела док је 

трагала за историјом Алкатраза. Да ли је Ана омиљена руска грофица или још један у низу 

превараната сазнаћете у интригантној причи која од првих страница оставља без даха. 

Лауреат престижне књижевне награде „Милош Црњански“, Дејан Стојиљковић донео је 

наставак романа “Дуге ноћи и црне заставе” под називом “Олујни бадем” . Након пада 

Пирота, у јесен 1386. године, турска војска предвођена султаном Муратом стиже пред 

капије Ниша. Слутећи опасност од пада овог града Кнез Лазар шаље нишком кефалији 

Ненади у помоћ свог кума крајишког војводу Милана Топлицу. 
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7.1.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ 

ЈЕЗИКУ  
 

            Драмска секција на енглеском језику је током другог полугодишта школске 

2019/2020. године припремала мјузикл ,,Мала продавница страве”.  

Премијера је одржана 14. августа 2020. године у Дому омладине, а прва реприза 15. 

августа на истом месту. Новац од улазница уплаћен је за лечење Катарине Сатмари, 

трогодишње девојчице која болује од спиналне мишићне атрофије, типа 2. 

Треће извођење представе је било 30. августа у Дому омладине. Новац од улазница је 

такође уплаћен за лечење Катарине Сатмари. 

Четврто извођење представе је било 20. септембра у Дому омладине. Новац од улазница је 

уплаћен за лечење Јелене Хасић, наше Румњанке. 

Румски гимназијалци су са овим мјузиклом учестовали и на Арт Трема Фесту 27. 

септембра у Дому омладине. 

Наредног дана, 28. септембра, мјузикл су представили Београђанима у Омладинском 

позоришту Дадов. 

Последње, седмо извођење, било је у оквиру фестивала ,,Недеља позоришта Сонта 2020” 

16. октобра. Освојили су Награду за музичко-сценски израз, а Адријана Кржић, у улози 

Одри, Награду за глумачко остварење у представи.  

Успостављена је сарадња са Градским позориштем Рума. Золтан Фридман, редитељ, 

прихватио се да ради светла за представу и омогућио простор за пробе. 

Ученици су врло одговорно и мотивисано учествовали у процесу.  

 

Почетком другог полугодишта школске 2020/2021. професорица енглеског језика Марија 

Ратанчић осмислила је да се на секцији ради мјузикл ,,All Shook Up”. На аудицији, која је 

одржана 18. и 25. фебруара, оформљена је трупа од 23 учесника. 

Пробе су одржаване најмање два пута недељно. Паралелно су држане читалачке, певачке 

пробе и пробе бенда.   

У процес се укључила и професорица ликовне културе, Анђелка Стојаковић. На часовима 

је са ученицима дизајнирала плакат за представу. 

Ученици врло одговорно и мотивисано учествују у процесу.  

Премијера је планирана за септембар 2021. године. 

 

 

7.1.7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИОЛОШКО – ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ  

 
 

Због  ситуације током већег дела школске године планиране активности углавном нису 

реализоване по плану. Ученици одељења 2д1 и 2д2 учествовали су у изради репортажа и 

извештаја поводом првомајског уранка и скренули пажњу на значај очувања здраве 

животне средине. У сарадњи са професорком Мином Опачић радови ученика на различите 

теме постављене су на блог школе. Ученици Милош Мркић и Петар Урбан су учествовали 

у акцији чишћења Борковца. 

 

 

 

 

 

 



Гимназија „Стеван Пузић“, Рума  Извештај о раду за школску 2020/2021. годину 

49 

 

7.1.8 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ  
 

Информатичка секција је основана са идејом да кроз креативан рад и решавање 

конкретних, реалних проблема упозна ученике са могућностима које им примена и 

коришћење информационих технологија пружају. Такође, да објасни ученицима 

савремена кретања у овој области и њен значај у савременом друштву.  

Ове године су услед специфичне епидемиолошке ситуације услови за рад били 

отежани, те су се из учионице пребацили у виртуелне учионице. 

 

  Ученици су били у могућности да креирају догађај у оквиру 

https://hourofcode.com/us/sr „сат програмирања“ уз подршку МПРС. 

 Са ученицима четврте године креиране су базе података у програму Access. 

Понуђено је учествовање на курсевима компаније Oracle. Продужен је трогодишњи 

уговор са овом фирмом и омогућено и будућим генерацијама да прате ове 

иновативне курсеве.  

 Ученици су добили материјал и могућност за учествовање на такмичењу „Дабар“ 

које је ове године ревијалног карактера. 

 Ученици треће године су радили графичка решења у програмима Corel и Gimp.  

 Ученици су креирали сајтове у Вордпресу, реализујући своје идеје. Посебно су се 

истакли ученици треће године са својим иновативним веб и графичким решењима. 

 

 

7.1.9 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ СЕКЦИЈЕ  

 
Ученици су током ове шк. године припремили и урадили неколико „ онлајн” анкета. Теме 

су биле према интересовањима ученика- алкохолизам и наркоманија, здрава исхрана, 

спорт и млади, слободно време, коришћење интернета…Остале планиране активности су 

отказане због тренутне лоше епидемиолошке ситуације узроковане вирусом Ковид 19. 

 

 

7.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 
Поред редовних часова одељенског старешине, који су одржавани једном недељно, 

одељењске старешине су се у свом раду водиле годишњим планом. 

План рада одељењских старешина је реализован кроз следеће активности:  

 индивидуални и групни рад са ученицима и родитељима 

 увид у евентуалне потешкоће на које ученици наилазе у измењеним околностима 

организације наставе  

 сарадња са Одељењским и Наставничким већем  

 вођење педагошке документације и административних послова  

 обележавање значајних датума 

 активно учествовање у организовању онлајн наставе током трајања ванредног 

стања                    

          

 

 

 

 

https://hourofcode.com/us/sr
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7.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Парламент је конституисан на самом почетку школске године, утврђивањем 

представника одељења (по два представника из сваког одељења), и избором председника, 

заменика председника и секретара Парламента. 

Ученици су се редовно састајали и радили на реализацији плана и програма. У току 

реализације наставе на даљину, формирана је Viber група, како би координатор 

Парламента, имао адекватну комуникацију са ученицима. 

Директор школе, стручни сарадник, и Наставничко веће остваривали су успешну 

комуникацију са представницима Ученичког парламента у току школске године. 

Представници Парламента су редовно присуствовали и учествовали на седницама 

Школског одбора. 

 

 

7.4 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 

 
Ове школске године није изведена ни једна екскурзија због ванредне ситуације 

изазване Ковидом19. 
 

 

 

      Председник Школског одбора 

  

        __________________________ 

      Светлана Бугарин Пантовић 

 

 

 

 

     Годишњи извештај о раду школе заведен је под Дел. бр. 482   од   2021. године 


