
 

Извештај Стручног актива за развојно планирање 

Руководилац:Бранка Достанић, психолог школе 

 

У току школске 2020/2021. Стручни актив за развојно планирање радио је у следећем 

саставу: Александар Андрејић, директор, Бранка Достанић, психолог, Слатка Вучинић, 

Биљана Крстић, Славица Јелић, Биљана Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо Шкорић, 

Синиша Вукадиновић, наставници, Богољуб Такић, родитељ, представници локалне 

заједнице и Бранислава Спасић, ученица 3/7. 

 

Реализација развојних циљева и задатака модификована је у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и безбедоносним мерама које је прописало 

Министарство здравља и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  

 
Развојни циљеви и задаци у овој школској години су:  

 

 

Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе 

 

Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода 

и техника рада 

 

У току школске 2020/2021. угледни/огледни часови нису реализовани на стандардан начин 

због измењених услова рада, осим заједничког часа Ирис Јанковић и Данијеле Вујетић које 

су оствариле  интердисциплинарни час „Филозофско – књижевноуметнички приступ 

Гетеовом делу Фауст“. Један број часова организован је коришћењем активних метода. 

Дебата је примењена у настави српског језика и књижевности и филозофије  (наставнице 

Драгана Стојановић и Ирис Јанковић).  

 

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интелектуалним 

потребама ученика 

 

Психолог и педагог школе реализовале су консултације са наставницима у циљу 

индивидуализације рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном подршком. 

У складу са наведеним, наставници су правили план додатне подршке ученицима. 

 

Задатак 3: Повећање компетенција наставника 

  
Новонастале промене рада школе довеле су до промене фокуса стручног усавршавања 

наставника. У оквиру хоризонталног усавршавања, одржавале су се кратке обуке за 

наставнике у вези са коришћењем дигиталних алатки и онлајн платформи за учење. 

Наставници су делили са колегама своја знања и искуства представљањем примера добре 

онлајн праксе. Стручно усавршавање изван установе обухватало је најразличитије 



вебинаре. Оливера Скерлић је похађала Програм стручног усавршавања «Укључи кликер« 

на тему медијске писмености и критичког мишљења на српском и енглеском језику. Марина 

Чудов је похађала вебинар издавачке куће Клетт Од доброг плана, преко ефикасне 

евиденције до најбољих резултата и у време пандемије Ковида 19. Актив наставника 

физичког и здравственог васпитања учествовао је у пројекту који је реализован под 

покровитељством  Савеза за школски спорт Србије. Назив пројекта био је „Сам се снађи, 

реквизит пронађи...“  Циљ пројекта био је да се ученицима током онлајн наставе, кроз 

прилагођене програме вежбања, што више приближи настава физичког васпитања. 

Прилагођени садржаји били су доступни ученицима преко њихових гугл учионица. Биљана 

Крстић и Стефан Дамњановић присуствовали су онлајн семинару „Холокауст као почетна 

тачка“ и семинару у организацији Међународне школе за учење о Холокаусту у Јад Вашему. 

Осим тога, учестввали су и на „Корени и последице Холокауста у културно – историјској 

перспективи“. У оквиру наведеног семинара одржали су радионицу „Култура сећања у 

настави историје“. Слатка Вучинић, Нина Фанка и Снежана Перовић похађале су семинар, 

„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“.Драгана 

Домазетовић, Слатка Вучинић и Нина Фанка завршиле су „Обука за запослене – породично 

насиље“. Републичком семинару о настави физике присуствовали су Марија Марковић, 

Милан Прокић и Чедо Шкорић. Државни семинар Друштва математичара Србије похађали 

су математичари школе. Директор је у сарадњи са наставницом Данијелом Вујетић 

реализовао стручно усавршавање у етно селу Врхпоље, са темом „Како писати и говорити 

у складу са Правописом – дилеме које се јављају у непосредној настави и вођењу педагошке 

документације“. 
Спроведене активности са наставницима, педагошко-психолошком службом и управом 

Гимназије, у циљу обезбеђивања неопходних знања и вештина за релизацију наставе на 

даљину и  подизања и одржавања одговарајуће платформе (наставници рачунарства и 

информатике, гугл администратори Ивана Илић и  Бранко Врховац и наставник рачунарства и 

информатике Милош Пушић): 

I. август 2020. године 

Одржане су обуке за едукацију о гугл налогу, употребу више налога на једном уређају, употреба 

гугл учионице, подешавање  језика у налогу и у учионици, сви алати који су доступни кроз гугл 

налог (две групе наставника у школи и једна онлајн). 

II. Септембар 2020. године 

Написане Сачињена су упуства за додавање налога педагошко-психолошке службе у учионице 

наставника. 

Направљени су налози за супервизију дигиталних учионица и обављена обука за директора, 

помоћнике директора и педагошко-психолошку службу. 

Прикупљена је потребна документација и успостављена комуникација са представницима Гугла у 

циљу постављања школе на едукативну платформу Гугла.  

III. Октобар 2020. године 

По добијању дозволе за гуглову едукативну платформу (G Suite) направљени су налози за 

наставнике и ученике.  

IV. Новембар 2020. године 

Наставницима су достављени њихови школски налози. Комуникација са колегама се одвијала 

путем мејла, конференцијског позива или телефонски, током читавог месеца. 



Одржане су консултације у школи за све колеге које су имале недоумице везане за Гугл налоге. 

V. Децембар 2020. 

Током викенда, пред прелазак на онлајн наставу због епидемиолошке ситуације,  пружана је 

подршка наставницима који нису присуствовали наведеним обукама путем конференцијских и 

телефонских позива. 

Сачињене су смернице за наставнике како би током зимског распуста усавршили своја знања 

потребна за рад у дигиталном окружењу. 

VI. Јанурар 2021. 

Током зимског распуста извршено је комплетно  пребацивање на Гугл (налози, мејлови и др.) и 

одржавани онлајн састанци унутар тима који је био носилац овог посла (администратори, 

техничар одржавања информационих система и сервер администратор)  

Направљени су налози и  упуства за ученике и прослеђени одељењским старешинама, а они су их 

доставили ученицима. 

Направљени су супервизор-налози са којима је директор са заменицима и педагошко 

психолошком службом вршио надзор у дигиталним учионицама. Сваки супервизор налог је био за 

једно одељење (са свим предметима тог одељења). 

VII. Фебруар 2021. 

Организација општинског такмичења из математике. Уведен је нови систем шифровања помоћу 

бар-кодова који смо осмислили и тестирали пре такмичења. 

VIII. Март 2021. 

Организација градског такмичења из математике са нашим новим системом шифровања. 

Помоћ наставницима током онлајн наставе у виду конференцијских и телефонских позива. 

IX. Април 2021. 

Од овог месеца су прављени свакодневни извештаји о реализованој настави на даљину. Подаци су 

прикупљани кроз административну конзолу, а прослеђивани у ексел табелама. Током целе 

школске године били смо на располагању свим колегама и ученицима за све где смо, као 

администратори, могли да помогнемо. 

У периоду од марта 2020 до јануара 2021: 

- Одржане су три обуке за Едмодо, у школи 

- Сачињено је упутство за наставнике (Едмодо) 

- Сачињена су два видео упутства (Едмодо) 

- Одржне су две обуке за zoom, онлајн  

- Креирани су фолдери одељења и предмета на сајту школе (за постављање материјала) 

- Креирани су супервизорски налози и сачињено упутство ,,како позвати супервизора у 

електронску учионицу''. 

- Ученицима су дистрибуирани Мајкрософт налози за офис 365 

 

 

Задатак 5: Унапређивање планирања и реализације часова редовне наставе применом 

образовних стандарда у годишњим и месечним плановима наставника (тамо где су 

дефинисани) 



 

Провером годишњих планова наставника, стекли смо увид да је настава у овој школској 

години планирана употребом образовних стандарда тамо где су они дефинисани. Бројни 

наставници су и у својим месечним плановима применили образовне стандарде/ исходе. И 

у следећој школској години бавићемо се унапређењем планирања наставе применом 

образовних стандарда/исхода. 

 
Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених. 

 

Задатак 3: Конкурисање за добијање донација на различитим пројектима 

 

Директор је у сарадњи са наставником физике сачинио пројекат, прикупио и поднео 

одговарајућу документацију за конкурс Подршка СТЕАМ образовању у средњим школама, 

ради добијања новчаних средстава за набавку опреме (3Д штампачи, ЦНЦ машина, 

ласерски штампач)  

Директор је обезбедио донацију дигиталног копир апарата. Уз то, захваљујући донацији 

члана Школског одбора, обезбедио је набавку ваучера (новогодишњих пакетића) за децу 

запослених. 

Директор је обезбедио средства за реализацију студијског путовања наставника у етно село 

Врхпоље, као и донације за награђивање наставника.   

Директор је сачинио пројекат за замену осветљења. Секретаријат за образовање је одобрио 

део пројекта и током августа месеца извршена је инсталација новог осветљења на првом 

спрату Гимназије.  

Директор је сачинио документацију - пријаву за Јавни позив Министарства просвете за 

доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и 

учења. Гимназији је одобрен и уплаћен износ од 500.000 динара за набавку рачунарске  

опреме и хемикалија за хемијску лабораторију. 

 

Задатак 4: Обогаћивање  и повећање фонда наставних средстава и учила  

 

Директор је обезбедио набавку веб камера и графичких табли, као и набавку нове и  

сервисирања дотрајале рачунарске и видео опреме, као и друге неопходне набавке. У 

сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије формирао је нови кабинет 

рачунарства и информатике. 

 

 

Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа. 

 

Задатак 1: Побољшање мотивације запослених 

 



Директор је организовао излет запослених у етно село Врхпоље који је садржао и један вид 

стручног – хоризонталног усавршавања наставника на тему правописа 

 

Задатак 2: Побољшање организације рада школе 

 

Директор школе је у циљу побољшања организације рада школе сазивао састанке једном 

месечно на којима је заједно са помоћником директора, координаторима наставе и 

педагошко-психолошком службом анализирао организацију и услове рада у школи. 

 

 

Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе. 

 

Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту школе. 

 

Родитељи су редовно обавештавани о актуелним догађањима у Гимназији на насловној 

страни сајта Гимназије. Осим тога, родитељи су до значајних информација о раду школе 

могли да дођу и отварањем фолдера „Инфо“ и „Акта“. 

 

Задатак 5: Формирање ученичке задруге – Ученичко предузетништво 

Директор школе обезбедио је услове за рад регистроване ученичке фирме „Prva company“, 

у оквиру пројекта Омладинско предузетништво. Уз то, ове године је реализована 

хуманитарна акција прикупљања помоћи за теже оболеле ученике и оне којима је потребна 

материјална помоћ, тако што су набављене памучне двослојне маске за лице са логом Прве 

београдске гимназије, и сви заинтересовани су куповином исте могли да дају свој допринос.  

 

Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству 

 
Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијама у Србији 

 

Постојећа и планирана сарадња са гимназијама у земљи и иностранству није реализована 

због епидемиолошке ситуације у земљи. 

 


