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Редовна настава – План и програм 
 

План и програм  је и ове школске године остварен у потпуности, у оквиру свих 

наставних предмета. 

Наведено се не би остварило да није уложен велики труд и залагање, као и  

креативност и одлучност наставника да на прави начин пренесу своје знање и 

умеће нашим ученицима. 

Редовна настава  се одвијала двојезично у 23 одељења, 9 на српском наставном 

језику и 13 на мађарском наставном jезику од првог до четвртог разреда. 

Настава се одвија у две смене ( месечна промена). 

Наши професори су били чести учесници семинара за стручно усавршавање и 

напредовање у раду , а своја знања и искуства су на веома интересантан и 

успешан начин пренела ученицима наше школе и колегама, што се види у 

постигнутим резултатима ученика наше школе.  

 

 РЕАЛИЗОВАНО НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНО 

ОБАВЕЗНА НАСТАВА 27652 548 

ДОПУНСКА НАСТАВА 376  

ДОДАТНА НАСТАВА 254  

РАД СА СЕКЦИЈАМА / слободне активности 228  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 145  

 

 

Успех ученика 
 

Школску 2014/2015.годину уписало je 396 ученика, а школску годину је 

завршило 392 ученика. 

 

 1.разред 2.разред 3.разред 4.разред ∑ 

Број 

уписаних 

85 95 108 108 396 

Број на 

крају 

шк.године 

82 94 108 108 392 

Завршили 

разред 

81 93 107 108 389 

      

 

Наши ученици су постигли следећи успех: 

 

Средља оцена на нивоу школе је 4,41 – врло добар. 
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1. 

РАЗРЕД 

82 4,40 51 21 9 - - 1 - 

2. 

РАЗРЕД 

94 4,39 47 39 7 - - - 1 

3. 

РАЗРЕД 

108 4,30 52 43 12 - 1 - - 

4. 

РАЗРЕД 

108 4,53 76 24 8 - - - - 

 

 

Постигнут успех на матурском испиту: 

 

Број ученика Одличан Вр. добар Добар Довољан 

108 70 29 7 2 

 

Диплому Вук Стефановић Караџић добило је  21 ученика.  

За Ученике генерације 2014/2015.године проглашена су два ученика: 

1. Драгутиновић Тамара (4-1) 

2. Булатовић Ласло (4-4) 

 

 

 

Бројно стање изостанака ученика је следеће: 

 оправдани часови:        35670 

 неоправдани часови:         934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 
 

 

 

ШКОЛА:  СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА 

МЕСТО:  СЕНТА 

ШК. ГОД. 2014/15. 

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Име и презиме Функција у школи 

1. Хајнрих Олга Психолог 

2.Каталин Пеновац Наставник социологије 

3.Силвија Нађ Представник Школског одбора 

4.Јожеф Шандор Представник Савета родитеља 

5.Каназиров Тамара Представник Ученичког парламента 

 

 

Име, презиме и функција у школи КООРДИНАТОРА тима за 

самовредновање 

 Хајнрих Олга  Психолог 

 

 

КОМЕНТАРИ 

  Како је и на који 

  начин тим сарађивао са 

  колективом и обрнуто,  

  да ли су сви подједнако 

  радили, да ли је било 

  оних који су ометали  рад и 

сл. 

 

 

Тим је добро сарађивао са колективом, унутар тима није 

било оних који су ометали 

 

 

 

 

Динамика окупљања тима 

и начин рада  

 

 

 

 

Тим се окупљао  два пута недељно 
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ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 
ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 
ПОКАЗАТЕЉИ 

 

ЕТОС  

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА  

 

5.5.4 -школа развија и 

негује различите 

облике активног 

учешћа родитеља у  

животу школе 

5.3- школа је безбедна 

средина за све 

 

3.1- успех ученика 

показује да су 

остварени образовни 

стандарди 

 

 

Упитници намењени 

родитељима  

 

 

 

 

Упитници намењени 

ученицима 

 

Анализа успеха 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 
ТЕХНИКЕ 

 

Анализе података из документације 

 

Анализа извештаја 

 

Анализе записника 

 

Анализе упитника 

 

 

 

 

ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ 
НИВО ______4______(1,2,3,4) 

 

 

Анализом упитника и осталих извора може се закључити да су родитељи задовољни 

учешћем у животу школе. 

 

Анализа упитника намењених ученицима показала је да се не региструје упадљиво 

присуство насиља у школи, осим повременог електронског насиља међу ученицима. 

 

Анализа матурских испита показује неравномерну заступљеност изборних предмета 

на матурским испитима. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 
Учесници1 обухваћени 

истраживањем – 

прецизни подаци, тј. 

тачан број и критеријум 

при избору (ученици, 

наставници, стручни 

сарадници, родитељи, 

шира локална заједница)  

У реализацији акционог плана након 

анализе Тима за самовредновање 

учествовали су сви наставници школе. 

У ком временском 

периоду је рађено 

самовредновање? 

Друго полугодиште школске 2014/2015. 

Опишите фазе 

самовредновања! 

 

- анализа стандарда квалитета 

- одабир кључне области 

- анализа кључне области 

- извештај о самовредновању 

- акциони план 

 

 

 
Да ли су чланови тима 

користили искуства из 

ранијих едукативних 

семинара и пројеката. 

Да 

Које је јаке стране школе  

идентификовао процес 

самовредновања? 

- Побољшану школску климу у смислу 

сарадње и рада у Тимовима, која је 

наведена у Развојном плану као 

приоритетни циљ,  

- Одсуство насиља у школи 

- Родитељи учествују у школском 

животу 

 
- Ученици постижу задовољавајуће 

резултате на матурским испитима 
Да ли су резултати 

самовредновања 

коришћени при изради 

годишњег програма и 

обухваћени њиме? 

Да 

Ко је задужен за праћење 

самовредноване области 

и реализацију акционог 

плана? 

Тим за самовредновање, директор 

 
Датум: 

Август, 2015.        Директор: 

 

                                                 
 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

I  ИЗВЕШТАЈ  О   РАДУ   ДИРЕКТОРА 

Као директор школе одговорна сам за поштовање законитости у раду школе. У 

том смислу имам обавезу да реагујем у ситуацијама насиља, као и да 

примењујем и подржавам примену превентивних мера за заштиту ученика од 

свих облика насиља. У циљу заштите и безбедности ученика,  омогућавам да 

школа предузима следеће мере: 

- Свакодневна сарадња са локалном самоуправом 

- Организација дежурства наставника, ученика и помоћно-техничког 

особља 

- Коришћење видео надзора у просторијама школе и школском дворишту 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и 

других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика 

- Друге потребне мере у циљу заштите и безбедности ученика: 

o Пре почетка наставе, домар откључава главна улазна врата, 

проверава стање школских просторија, обавештава директора или 

секретара у случају неких неправилности, опасности или сл. и 

предузима неопходне мере, 

o Када се у школи не изводи настава нити друге активности, сва 

улазна врата на школској згради су закључана. 

Осим наведених мера, директор именује Тим за безбедност и заштиту ученика  

од насиља, злостављања и занемаривања. Тим дефинише процедуре и поступке 

у складу са Протоколом за заштиту, а директор омогућава примену процедуре, 

истицање процедуре на огласној табли ради информисања свих учесника у 

школском животу. 

У периоду од сeптембра до маја месеца шклске 2014/2015. године реализовани 

су следећи активности: 
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II  ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

 

ШК. ГОД. 2013/14. 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Име и презиме Функција у школи 

1. Хајнрих Олга Психолог 

2.Каталин Пеновац Наставник социологије 

3.Силвија Нађ Представник Школског одбора 

4.Јожеф Шандор Представник Савета родитеља 

5.Каназиров Тамара Представник Ученичког парламента 

 

 

Име, презиме и функција у школи КООРДИНАТОРА тима за 

самовредновање 

 Хајнрих Олга  Психолог 

 

 

КОМЕНТАРИ 

  Како је и на који 

  начин тим сарађивао са 

  колективом и обрнуто,  

  да ли су сви подједнако 

  радили, да ли је било 

  оних који су ометали  рад и 

сл. 

 

 

Тим је добро сарађивао са колективом, унутар тима није било 

оних који су ометали 

 

 

 

 

Динамика окупљања тима 

и начин рада  

 

 

 

 

Тим је формиран у мају, а окупљао се два пута недељно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКВИР ВРЕДНОВАЊА 
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КЉУЧНА ОБЛАСТ 
ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВАЊА 
ПОКАЗАТЕЉИ 

 

 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА     

 

 

 

 

  

 

 

Област квалитета 1 

 

Увид у Школски 

програм и Годишњи 

план рада  

 

МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

ТЕХНИКЕ 

 

Анализе података из документације 

 

Анализа извештаја 

 

Анализе записника 

 

 

ОПИС НИВОА 

ОСТВАРЕНОСТИ 
НИВО ____________(1,2,3,4) 

 

 

Увидом у школску документацију и анализу плана и програма може се закљупити да су 

задовољени сви стандарди квалитета за наведену област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
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Учесници2 обухваћени 

истраживањем – прецизни 

подаци, тј. тачан број и 

критеријум при избору 

(ученици, наставници, стручни 

сарадници, родитељи, шира 

локална заједница)  

У реализацији акционог плана након анализе Тима за 

самовредновање учествовали су сви наставници школе. 

У ком временском периоду је 

рађено самовредновање? 

Од маја до августа 2014. 

Опишите фазе 

самовредновања! 

-сакупљање инфиормација о законским одредбама у вези са 

школском документацијом 

- анализа стандарда квалитета 

- одабир кључне области 

- анализа кључне области 

- извештај о самовредновању 

-акциони план 

-реализација акционог плана у сарадњи са Тимовима и 

наставницима 

 

 

Да ли су чланови тима 

користили искуства из ранијих 

едукативних семинара и 

пројеката. 

да 

Које је јаке стране школе  

идентификовао процес 

самовредновања? 

Побољшану школску климу у смислу сарадње и рада у 

Тимовима, која је наведена у Развојном плану као 

приоритетни циљ  

Које области треба 

побољшати? 

Поједиине тачке Развојног плана детаљније разрадити 

Ваш акциони план за 

побољшање уочених слабости 

и време реализације 

(максимално – једна, текућа 

шк. година) 

Етос –5.5.4 неговање сарадње са родитељима 

-5.3 школа је безбедна средина за све 

Образовна постигнућа ученика –  

         -3.1 успех ученика показује да су остварени образовни 

стандарди 

 

Да ли су резултати 

самовредновања коришћени 

при изради годишњег 

програма и обухваћени њиме? 

да 

Ко је задужен за праћење 

самовредноване области и 

реализацију акционог плана? 

Тим за самовредновање, директор 

 

III УПИС  У  ПРВИ   РАЗРЕД   ГИМНАЗИЈЕ 

НАСТАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ                    НАСТАВА   НА   

МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

------ Општ Друштвен Билингвалн Општ Друштвено Билингвалн
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и смер о језички 

смер 

и 

Природно- 

математичк

и смер 

и смер - језички 

смер 

и 

природно- 

математичк

и смер 

Број 

одељењ

а 

1 1 ------------- 2 1 -------- 

Број 

ученика 

18 7 -------------- 42 20 --------- 

 

Разредне старешине: 

раз

ре

д 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Силвија 

Нађ 

Д-С 

Јован 

Гашовић

- 

О-С 

Кинга 

Лошонц- 

Д-М 

Аранк

а Јухас 

О-М 

Каталин 

Пеновац-

О-М 

 

 

-------- ------ 

II. Анђелија 

Вучуровић-  

Б- П-С  

Влатко 

Петрови

ћ- 

-општи 

смер-С 

Атила 

Пинтер-  

Д-М 

Катали

н 

Бурањ- 

О-М 

Тибор 

Патаки- О-

М 

Роберт 

Барат  

Б-П-М 

 

 

---------- 

III. Андреа 

Бенчик 

 Д-С 

Милош 

Пецарск

иО-С 

Емеше Бот- 

Д-М 

Катали

н 

Едеш 

О-М 

Тамаш 

Вашаш до 

01.03.2014. 

и Ливија 

од 

01.03.2015. 

О-М 

Алексан

дар 

Атлагић 

Б-П-С 

 

 

 

Илдико 

Мариаш 

 Б-П-М 

IV. Андреа 

Беата 

Бицок Д-С 

Драган 

Тевдени

ћ 

 О-С 

Чила 

ГереТомаши

ћ Д-М 

Моник

а Рожа 

Шипо

ш-О-М 

Ана 

Месарош- 

О-М 

----------- --------------

- 

 

 

Легенда: 

 Б- П-С -Билингвални- природно-математички смер-на српском наставном 

језику  

Д-С- Друштвено-језички смер на српском наставном језику 

О-С- Општи смер на српском наставном језику 

 Б- П-М -Билингвални- природно - математички смер-на мађарском наставном 

језику  

Д-М- Друштвено-језички смер на мађарском наставном језику 

О-М- Општи смер на мађарском  наставном језику 

 

Број ученика на почетку школске 2014/2015. године: 

 1 2 3 4 5 6 7 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

I 7 16 18 22 19 -------------- -------------- 

II 7 15 23 18 18 15 -------------- 

III 13 13 25 15 16 9 17 

IV 16 16 21 25 28 -------------- -------------- 

 

Број ученика на крају трећег тромесечја школске 2014/2015. године: 

 1 2 3 4 5 6 7 

I 6 17 17 22 20 -------------- -------------- 

II 7 15 23 17 18 14 -------------- 

III 13 13 25 15 16 9 17 

IV 16 16 21 25 29 -------------- -------------- 

 

 

Број ученика који су се исписали током школске 2014/2015. године: 

 1 2 3 4 5 6 7 

I 2  2  1 -------------- -------------- 

II   1 1  1 -------------- 

III   1     

IV      -------------- -------------- 

 

Број ученика који су се уписали током школске 2014/2015. године: 

 1 2 3 4 5 6 7 

I 1 1 1 -------- 1 -------------- -------------- 

II   1 --------- -------- ------------ -------------- 

III   1  --------- -------------  

IV     1 -------------- -------------- 

 

 

 

 

 

IV  ТЕХНОЛОШКИ  ВИШКОВИ ШКОЛСКЕ 2014/2015. године 

 Бевиз Каваи Рита 12% 

 Емеше Чуч 11% 

 Јовановић Данијела 5% 

 Сиђи Беатрикс 10% 

 

V  ПОДЕЛА  ЧАСОВА    НАСТАВНИЦИМА 

 

Почетком школске године организовала сам поделу часова наставницима, која 

је усвојен на Наставничком већу. 

  

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 

3-3,4-5, 4-4 

14 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Mesaroš Kristina 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 

4. Tot Sakač    Rita 

1-1, 1-2 

1-3, 1-4 

4 

4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila 1-1,1-5, 2-2, 2-

4,2-5,3-24, 3-5,             

3-4(2), ,4-3 

24    + 4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Terek G. Gabriela 4-4,4-5,1-2 6 

4.Tot Gabor 2-3, 3 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1 5 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2-

4,2-5,2-6 

12 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 

FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2 8        + 3-2 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7 

16       + 2-2 

3.Siđi Beatriks 1-5,2-1,2-4,3-

4,3-5,3-6 

10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Cvetković Nada 1-1,1-2,2-2,3-

2,4-2 

20 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 ,3-5,4-

4,4-5 

20        + 4-5 

3.Boroš Bela 1-3,2-3,3-1,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

4 

19 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5 

14        + 1-1 

4 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 

2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 

INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-2,4-3,4-

4,4-5,3-3 

7,59 

3.Atlagić Aleksandar 1-4,2-1,2-3,2-

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Vašaš Tamaš 1-4,1-5,2-1,2-

6,3-5,3-6,3-7, 

14          + 3-5 

3.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5,3-3,2-45,4-

4,4-5 

5 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 

Anđelija 

4. Vašaš Tamaš 

5. Benčik Andrea 

1-12,2-12 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

1-3,1-4 

2 

4 

2 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

 

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU od 30.10.2014. 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 

3-3,4-5, 4-4 

14 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Mesaroš Kristina 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 

4. Tot Sakač    Rita 

1-1, 1-2 

1-3, 1-4 

4 

4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila 1-1,1-5, 2-2, 2- 24    + 4-3 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

4,2-5,3-24, 3-5,             

3-4(2), ,4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Terek G. Gabriela 4-4,4-5,1-2 6 

4.Tot Gabor 2-3, 3 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1 5 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2-

4,2-5,2-6 

12 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 

FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2 8        + 3-2 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7 

16       + 2-2 

3.Siđi Beatriks 1-5,2-1,2-4,3-

4,3-5,3-6 

10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Maksimović D 

Ivana 

Terek Mate 

Kečkeš Sanela 

3-1,4-2 

3-2, 

1-2,2-2 

 

6 

4 

8 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 ,3-5,4-

4,4-5 

20        + 4-5 

3.Boroš Bela 1-1,1-3,2-3,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

21 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

4 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5 

14        + 1-1 

4 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 

2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 

INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-3,4-4,4-

5,3-3 

 

3.Atlagić Aleksandar 

 

4. Radojčin Srđan 

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

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

4-2 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 

2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Vašaš Tamaš 1-4,1-5,2-1,2-

6,3-5,3-6,3-7, 

14          + 3-5 

3.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5,3-3,2-45,4-

4,4-5 

5 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 

Anđelija 

4. Vašaš Tamaš 

1-12,2-12 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

2 

4 

2 
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5. Benčik Andrea 1-3,1-4 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

 

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU od 15.01.2015. 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 

3-3,4-5, 4-4 

14 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Božo Izabela 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 

4. Tot Sakač    Rita 

1-1, 1-2 

1-3, 1-4 

4 

4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila 1-1,1-5, 2-2, 2-

4,2-5,3-24, 3-5,             

3-4(2), ,4-3 

24    + 4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Terek G. Gabriela 4-4,4-5,1-2 6 

4.Tot Gabor 2-3, 3 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1 5 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2-

4,2-5,2-6 

12 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 
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FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2 8        + 3-2 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7 

16       + 2-2 

3.Siđi Beatriks 1-5,2-1,2-4,3-

4,3-5,3-6 

10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Maksimović D 

Ivana 

Terek Mate 

Kečkeš Sanela 

3-1,4-2 

3-2, 

1-2,2-2 

 

6 

4 

8 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 , ,4-4,4-

5 

16        + 4-5 

3.Boroš Bela 1-1,1-3,2-3,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

4 

21 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5, 3-5 

14        + 1-1 

8 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 

2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 
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INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-3,4-4,4-

5,3-3 

 

3.Atlagić Aleksandar 

 

4. Radojčin Srđan 

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

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

4-2 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 

2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Vašaš Tamaš 1-4,1-5,2-1,2-

6,3-5,3-6,3-7, 

14          + 3-5 

3.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5, 4-4,4-5 3 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 

Anđelija 

4. Vašaš Tamaš 

5. Benčik Andrea 

6. Čuč Emeše 

1-12,2-12 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

1-3,1-4 

3-3,2-45, 

 

2 

4 

2 

2 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

 

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU od 02.02.2015. 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 14 
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3-3,4-5, 4-4 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Božo Izabela 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 

4. Tot Sakač    Rita 

1-1, 1-2 

1-3, 1-4 

4 

4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila  2-2, 2-4,2-5,3-

24, 3-5, 4-3,4-

4,4-5, 

24    + 4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Basarić Miroslav 1-1, 2 

4.Tot Gabor 2-3, 3-4(2), 1-5 7 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1,1-2 7 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2-

4,2-5,2-6 

12 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 

FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2 8        + 3-2 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7 

16       + 2-2 
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3.Siđi Beatriks 1-5,2-1,2-4,3-

4,3-5,3-6 

10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Maksimović D 

Ivana 

Terek Mate 

Kečkeš Sanela 

3-1,4-2 

3-2, 

1-2,2-2 

 

6 

4 

8 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 , ,4-4,4-

5 

16        + 4-5 

3.Boroš Bela 1-1,1-3,2-3,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

4 

21 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5, 3-5 

14        + 1-1 

8 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 

2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 

INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-3,4-4,4-

5,3-3 

 

3.Atlagić Aleksandar 

 

4. Radojčin Srđan 

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

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

4-2 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 
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2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Vašaš Tamaš 1-4,1-5,2-1,2-

6,3-5,3-6,3-7, 

14          + 3-5 

3.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5, 4-4,4-5 3 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 

Anđelija 

4. Vašaš Tamaš 

5. Benčik Andrea 

6. Čuč Emeše 

1-12,2-12 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

1-3,1-4 

3-3,2-45, 

 

2 

4 

2 

2 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

 

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU od 01.03.2015. 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 

3-3,4-5, 4-4 

14 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Božo Izabela 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 1-1, 1-2 4 
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4. Tot Sakač    Rita 1-3, 1-4 4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila  2-2, 2-4,2-5,3-

24, 3-5, 4-3,4-

4,4-5, 

24    + 4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Basarić Miroslav 1-1, 2 

4.Tot Gabor 2-3, 3-4(2), 1-5 7 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1,1-2 7 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2-

4,2-5,2-6 

12 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 

FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2 8        + 3-2 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7 

16       + 2-2 

3.Siđi Beatriks 1-5,2-1,2-4,3-

4,3-5,3-6 

10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Maksimović D 

Ivana 

Terek Mate 

Kečkeš Sanela 

3-1,4-2 

3-2, 

1-2,2-2 

 

6 

4 

8 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 , ,4-4,4-

5 

16        + 4-5 
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3.Boroš Bela 1-1,1-3,2-3,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

4 

21 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5, 3-5 

14        + 1-1 

8           + 3-5 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 

2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 

INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-3,4-4,4-

5,3-3 

 

3.Atlagić Aleksandar 

 

4. Radojčin Srđan 

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

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

4-2 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 

2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Mandić Milivoje 

3.Poša Šoš Teodora 

2-1,2-6, 3-6,3-7, 

1-4,1-5, 3-5, 

8 

6         

4.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5, 4-4,4-5 3 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 1-12,2-12 2 
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Anđelija 

4. Pinter Atila 

5. Benčik Andrea 

6. Čuč Eeše 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

1-3,1-4 

2-45, 3-3, 

 

4 

2 

2 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

PODACI I PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE ZA ŠK. 2014-2015. 

GODINU od 14.04.2015. 

Predmet Nastavnik  Broj časova 

SRPSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Bicok Andrea 

Beata 

1-2,2-1,3-1,3-

2,3-6,4-1 

24   +  4-1 

2.Medić Irina 1-1, 2-2, 4-2 12 

SRPSKI JEZIK KAO 

NEMATERNJI 

1.Ruža Juliška 1-3,1-4,2-3,2-

5,2-6,3-5 

12 

2.Rečko Ema 2-4,3-4,3-7,4-3, 

3-3,4-5, 4-4 

14 

3. Medić Irina 1-5 2 

MAĐARSKI JEZIK I 

KNJIŽEVNOST 

1. Nađ A. Arpad 4-5,4-4,4-3,2-

6,2-3 

20 

2.Juhas Aranka 3-5,3-4,2-5,1-

4,1-3 

20    +  1-4 

3.Mezei Žofia 3-3,1-5 9 

4. Buranj Katalin 3-7,2-4 7      +  2-4 

NEMAČKI JEZIK 1.Barat Robert 1-5,2-6,3-3,3-

4(1),3-5,3-7,4-3,     

4-4,4-5 

20    +  2-6 

2.Baša Roža 2-4,2-1,2-2,2-

3,2-5,3-1246,4-

12 

14 

3.Šantić Izabela 

4. Tot Sakač    Rita 

1-1, 1-2 

1-3, 1-4 

4 

4 

ENGLESKI JEZIK 1. Tomašić G. Čila  2-2, 2-4,2-5,3-

24, 3-5, 4-3,4-

4,4-5, 

24    + 4-3 

2.Bot Emeše 1-3,1-4.,2-1,2-

6,3-3, 3-6,3-7,4-

1,4-2 

24    + 3-3 

3.Basarić Miroslav 1-1, 2 

4.Tot Gabor 2-3, 3-4(2), 1-5 7 

5.Maksimović 

Zdravko 

3-1,1-2 7 

RUSKI JEZIK 1.Čuč Emeše 3-126, 4-12 4 

LATINSKI JEZIK 1.Beviz K. Rita 1-1,1-2,1-3,1-

4,1-5,2-2,2-3,2-

4,2-5 

18 

PSIHOLOGIJA 1. Heinrich Olga 2-1,2-2,2-3,2- 12 
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4,2-5,2-6 

SOCIOLOGIJA 1.Penovac Katalin 4-1,4-2,4-3,4-

4,4-5 

12     + 1-5 

FILOZOFIJA 1. Ramadanski 

Milica 

3-1,3-2,3-6,4-

1,4-2,3-7, 

14 

2.Žoldoš Ferenc 

3.Penovac Katalin 

3-3,3-4,3-5, 

4-3,4-4,4-5 

6 

9 

ISTORIJA 1.Gašović Jovan 1-1,1-2,2-2,3-

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

16     + 1-2 

2. Pataki Tibor 1-3,1-4,1-5,2-

3,2-4,2-5,3-3,4-

3,4-4,4-5 

22     + 2-5 

3.Baša Đerđ 3-4,3-5,2-6,3-7 8 

4.Jovanović Danijela 2-1,3-6, 2       

GEOGRAFIJA 1.Pecarski Miloš 1-1,1,2,3-1,3-2, 

2-1, 3-6 

12       + 3-2 

2. Petrović Vlatko 1-3,1-4,2-2,2-

3,2-5,2-6,3-3,3-

7,3-4,3-5,    

20       + 2-2 

3.Balint Johana 1-5, 2-4, 10      

BIOLOGIJA 1.Vučurović 

Anđelka 

1-1,1-2, 1-3,2-

1,2-2,2-3, 3-1,3-

2,    3-6,4-2 

21       + 2-1 

2.Roža Š. Monika 1-4,1-5,2-4,2-5, 

2-6,3-4,3-5,3-

7,4-4,4-5 

21       + 4-4 

3.Sep Hedvig 3-3 2 

MATEMATIKA 1.Maksimović D 

Ivana 

Terek Mate 

Kečkeš Sanela 

3-1,4-2 

3-2, 

1-2,2-2 

 

6 

4 

8 

2.Mesaroš Ana 1-4,1-5 , ,4-4,4-

5 

16        + 4-5 

3.Boroš Bela 1-1,1-3,2-3,3-

3,3-4,4-1,4-3,3-

4 

21 

4.Šipoš R. Elvira 2-6,3-7 10 

5.Nađ Silvia 

6.Križan Livia 

2-1,3-6,2-4 

2-5, 3-5 

14        + 1-1 

8           + 3-5 

FIZIKA 1.Aroksalaši Laura 2-4,3-1,3-2,3-

3,3-5,3-6,3-7,4-

1,    4-2,4-4,4-5 

26 

2.Edeš Katalin 2-1,2-2,2-3,2-

5,2-6,3-4,4-3 

17        + 3-4 

3.Kanjo Laslo 

4.Atlagić Aleksandar 

1-3,1-4 

1-1,1-2,1-5 

4 

6 

HEMIJA 1.Mariaš Ildiko 1-5,1-4,2-1,2-

4,2-5,2-6,3-6,3-

7,    4-2,4-4,4-5 

26        + 3-7 
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2.Đenge Čila 1-2,3-2,3-4,3-

5,2-2,2-3,1-1,1-

3 

16 

INFORMATIKA 1.Farkaš Ildiko 1-2,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

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

4,4-5 

22,616 

2.Nađ Silvia 1-1,4-3,4-4,4-

5,3-3 

 

3.Atlagić Aleksandar 

 

4. Radojčin Srđan 

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

6,3-1,3-2,3-3,    

3-4,3-5,3-6,3-7 

4-2 

20,162   + 3-6 

MUZIČKA 

KULTURA 

1.Lošonc Kinga svi razredi 15          + 1-3 

LIKOVNA 

KULTURA 

1.Benčik Andrea 1-1,1-3,1-4,1-

5,2-3,2-4,2-5,2-

6,3-1,    3-3,4-3 

11          + 3-1 

2.Brkušanin 

Radomir 

4-1,2-1,2-2,1-2 4 

FIZIČKO 

VASPITANJE 

1.Pinter Atila 1-3,2-3,2-4,2-

5,3-3,3-4,4-1,4-

2,    4-3,4-4,4-5 

20          + 2-3 

2.Mandić Milivoje 

3.Poša Šoš Teodora 

2-1,2-6, 3-6,3-7, 

1-4,1-5, 3-5, 

8 

6         

4.Đolai Zoltan 1-1,1-2,2-2,3-

1,3-2 

10 

USTAV I PRAVO 

GRAĐANA 

1.Tevdenić Dragan 4-1,4-2 2            + 4-2 

2.Sel Č. Ilona 4-3,4-4,4-5 3 

GRAĐANSKO 

VASPITANJE 

1.Penovac Katalin  1-5, 4-4,4-5 3 

 2. Tevdenić Dragan 4-12,3-126 2 

 3. Vučurović 

Anđelija 

4. Pinter Atila 

5. Benčik Andrea 

6. Čuč Eeše 

1-12,2-12 

3-47,3-5,2-36,4-

3 

1-3,1-4 

2-45, 3-3, 

 

2 

4 

2 

2 

VERONAUKA  1.Buranj Margit 1-345,   2-

3456,3-34,4-345 

4 

 2.Janjić Zoran 1-12,2-12,3-

126,4-12 

4 

 

Током целе школске године је генерални проблем миграција наставног и 

ненаставног  особља из разних разлога, што је проузроковао сталну 

реорганизацију наставе и  скоро за сваки месец нов распоред. Ради се о 

следећим предметима: 

 српски језик и књижевност, 

 српски језик  као нематерњи,  
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 мађарски језик,  

 енглески језик, 

 филозофија, 

 физика,  

 математика,  

 социологија, 

 устав и права грађана,  

 грађанско васпитање, 

 биологија, 

 физичко васпитање, 

 информатика 

 

Име  Разлог  од Замена 

Маријана Голић –

српски језик и 

разредно 

старешинство у 4-2 

Породилјско 

одсуство 

01.09.2014. 

01.09.2014. 

Ирина Медић-

српски језик, 

Драган Тевденић 

разредно 

старешинство 

Кристина 

Месарош-мађарски 

језик 

Породиљско 

одсуство 

 

 

16.03.2015. 

 

Жофиа Мезеи 

Нада Цветковић-

математика 

Докторске студије у 

Немачкој 

30.10.2014. Ивана 

Максимовић,-

економска школа  

Мате Терек,-

медицинска школа 

Санела Кечкеш 

Тамаш Вашаш-

физичко-

билингвално-, 

грађанско 

васпитањеи 

разредно 

старешинство 

Селидба за Мађарску 01.03.2015 Миливој Мандић-

економска школа-

физичко-енглески 

Теодора Поша 

Шош-физичко-

основна школа 

Стеван Сремац 

Сента,мађарски 1-

4,3-5 

Атила Пинтер-

грађанско 

васпитање 

Сандра Трепић-

педагог 

Стручно 

незаступљеност 

01.11.2014 Марија 

Колар,дипл.педагог 

са лиценсом 

Марко Драгић-

правник 

Прелазак на друго 

радно место-

Комунално 

предузеће Сента 

01.12.2014 Анита Бала-од 

01.01.2015 
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Ана Месарош-

математика 

пензија 01.09.2014 До 01.01.2015 ради 

са 20 часова 

недељно, од 

01.01.2015 са 16 

часова недељно. 

Часове у 3-5 

преузела је Ливиа 

Крижан,као и 

разредно 

старешинство у 

истом оделењу  

 

Габриела Гергељ 

Терек-енглески 

језик 

Породиљско 

одсуство 

02.02.2015. Мирослав Басарић- 

економска школа- 

економска школа и 

-Часови су се 

поделили на 

наставнике 

енглеског језика у 

гимназији 

Каталин Едеш-

физика 

пензија 01.09.2014 Ради са 70%  

Ласло Коња 

Золтан Шипош-

филозофија 

пензија 01.09.2014 Жолдош 

Ференц,Тибор 

Патаки,Милица 

Рамадански 

Милоје Грбин-

социологија, устав 

и права грађана,  

грађанско 

васпитање 

Докторске студије у 

Немачкој 

01.09.2014 Каталин Пеновац, 

Илона Сел Чонка 

Анђелија 

Вучуровић-

биологија 

Пад са степеништа у 

здради - 

05.03.2015. 

10.03.2015. 

Владимир Мандић 

Таш Биро Мађари 

Марија Камраш -

чистачица 

Сломила кук у 

згради гимназије 

15.01.2015. Тимеа Пац Сабо 

Беатрикс Сиђи Породиљско 

одсуство 

21.04.2015. 

14.04.2015. 

 

Јохана Балинт, 

Влатко Петровиц, 

Милош Пецарски 

Информатика  28.10.2014. Радојчин Срђан 

 

VI  ТИМОВИ шк. 2014/2015. год 

Наставничко веће прихватио дана 29.08.2014.године а именовани су дана 

08.09.2014.  

1. За библиотеку 

2. За давање подршке ученицима: 

3. За естетско уређење школе: 

4. За заштиту деце од насиља: 

5. За заштиту од насиља, злоставњања и заменаривања: 
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6. За израду плана стручног усавршавања запослених: 

7. За обележавање празника и важнијих датума: 

8. За обраду статистичких података: 

9. За организовање ученичких екскурзија: 

10. За праћење посете часовима: 

11. За праћење програма и резултата такмичења ученика: 

12. За праћење стручног усавршавања запослених и евиденцију сакупљених 

бодова: 

13. За преглед школске документације: 

14. За спортске и културне активности: 

15. За сарадњу са државним органима: 

16. За праћење билингвалне наставе: 

17. За разраду плана и програма наставничког већа: 

18. За самовредновање:* 

19. За праћење безбедности ученика:* 

20. За афирмацију школе 

Наставничко веће је прихватио дана 03.03.2015. године а именовани су дана 

25.03.2015. године.  

21. За појачан васпитни рад:  

 

VII  ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ  У ПРОСВЕТИ 

Запослени у „Сенћанској гимназији“ нису учествовали у штрајку просветних 

радника. Настава и ваннаставне активности су се одвијеле по плану. 

 

 

 

VIII  ИНСПЕКЦИЈСКИ   ПРЕГЛЕДИ: 

1.Просветни  инспектор 

Ове школске године смо имали редован инспекцијски надзор од стране 

просветног инспектора Ендре Рожа, број легитимације: 12-0148/12 и  2 

ванредниа  инспекцијска надзора над законитошћу рада установе.  

Редован инспекцијски надзор је обављен  под бројем: 614-20/2014-IV-02 од 

03.10.2014.године. 

Први ванредни инспекцијски надзор над законитошћу рада установе обављен је 

под бројем :614-23/2014-IV-02 од 30.10.2014.године 

Други ванредни инспекцијски надзор над законитошћу рада установе обавље је 

под бројем : 614-34/2014-IV-02 од 15.01.2015.године 

2. Инспекцијски надзор у области рада, безбедности и здравља на раду 

 Ове школске године смо нажалост имали 2 незгоде које су се десиле у згради 

школе: 



Извештај о реализацији годишњег плана рада  2014/2015. 

 Почетком јануара је чистачица Мариа Камраш пала и сломила кук при 

чишћењу дворишта имали смо инспекцијски надзор у области рада, 

безбедности и здравља на раду из Кикинде, под бројем: 389-163-00007/2015-04 

од 06.02.2015. године.  

Записнике о извршеном инспекцијском надзору види у прилогу. 

Друга несрећа се догодила када је наставница биологије пала низ степеништа 

дана: 25.02.2015. године и сломила руку 

Школа је организовала обуку за безбедност на раду новим запосленима дана: 

21.02.2015. године. 

 Извештај о предавању о заштити на раду  
Дана 21.02.2015. године у 11,00 часова одржанo је предавање о заштиту и 

безбедности на раду од стране стручног инжењера Бошкa Бурића из Института 

за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад  за нове запослене, ради 

саслушања предавања, попуњавања теста и потписивања Образца 6 о 

евиденцији о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад. 

Предавање се завршило успешно и од 26 запослених који су били позвани 

учествовало је 18 заполених. 

Сви присутни положили су тест за проверу знања по обављеном 

оспособљавању из безбедности и здравља на раду. Одсутни су накнадно 

посебно оспособљени и потписали су Образац 6. 

 

 3. Буџетски инспекцијски преглед: 

Буџетска инспекција у Сенћанској гимназији је извршила контролу примене 

закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 

коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за 

период од 01.01.2013.г до дана контроле тј.закључно са даном 

01.12.2014.године. 

Буџетска инспекција је обавила контролу од 01.12.2014.године до 

19.12.2014.године. 

Сенћанска гимназија по Решењу бр:47-11-3/2014 од 29.01.2015.г. је требало да 

предузме следеће радње ради отклањања утврђених неправилности: 

1.) да Правилник о организацији буџетског рачуноводства и 

рачуноводственим политикама, интерној контроли и интерној ревизији 

усклади са одредбама Уредбе о буџетском трачуноводству објјављено у 

„Сл.гласнику РС“ бр 12/2006; 

2.) да донесе Правилник о попису имовине и обавеза у складу са чланом 18 

став 6 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем; 

3.) да сваком основном средству и ситном инвентару додели инвентарски 

број и додељене инвентарске бројеве евидентира у књигу основних 

средстава и ситног инвентара (ПК-2); 

4.) да комисија за попис имовине и обавеза изврши: 
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5.) попис осн.средстава и ситног инвентара, новчаних средстава, 

племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавезе са 

стањем на дан 31.12.2014.г. 

6.) састави Извештај о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на 

дан 31.12.2014.г. и исти достави Школском одбору Сенћанске гимназије 

на разматрање и усвајање 

7.) да на основу одлуке Школског одбора Сенћанске гимназије изврши 

усаглашавање књиговодственог стња основних средстава и ситног 

инвентара, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од 

вредности, потраживања и обавезе са стварним стањем утврђеном 

попису на дан 31.12.2014. 

8.) да одговорно лице контролисаног корисника средстава буџета донесе 

решења у којима констатује да је сходно чл.30 став 1 и 2 Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 

домовина ученика послодавац дана 12.11.2013.г. и дана 14.11.2014.г. већ 

исплатила јубиларна награда; 

9.) да наложи запосленима да доставе послодавцу писмени извештај о 

обавњеном службеном послу; 

10.) да уведе у Помоћну књигу излазних рачуна издате иузлазне трачуне; 

11.) да изврши обрачун амортизацијху за 2013.г. за стамбених зграда и 

станова и да прокњижи; 

12.) и да стронира набавне вредности контејнера и да прокњижи исте на 

одговарајући конто. 

По налогу инспектора извршен је инвентар тако да су се комисије формирале 

по контима. 

 

 

 

 

 Комисија за обављање пописа у 2014.години 

На основу Одлуке Школског одбора о формирању комисије за попис имовине и 

обавеза, Решењем директора Сенћанске гимназије бр.741-1/2014 од 

12.12.2014.г. именована је Централна пописна комисија за спровођење пописа у 

саставу: 

1. Месарош Ана – председник 

2. Тевденић Драган – члан комисије 

3. Пецарски Милош – члан комисије 

 

Задатак Централне пописне комисије је био да кординира рад свих 

комисија за попис, да обједини извештаје о попису пописних комисија по 

завршеном попису, сачини извештај о извршеном попису и исти достави 

Школском одбору Сенћанске гимназије.  

Задатак пописних комисија је био да утврде стварно стање имовине и 

обавеза на дан 31.12.2014.г.   

Попис је извршен у интервалу од 08.12.2014.г. до 31.12.2014.г., а попис 

обавезе и потраживања 19.01.2015.године. 

Комисије за обављање пописа су формиране у следећоим саставу: 

1. Централна комисија  
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 Месарош Ана (председник), 

 Тевденић Драган (члан) и 

 Пецарски Милош (члан). 

 

2. Комисија за попис основних средстава у школској радионици 

 Шакић Раде (члан), 

 Речко Роберт (члан), 

 Бене Роберт (члан) 

 

3. Комисија за попис новчаних средстава на следећим контима: 

121111 – Жиро рачуна 

121112 – Текући рачун – Сопствени 

121219 – Остала издвојена средства 

121311 – Главна благајна 

121411 – Девизни рачун код домаћих банака 

 Бурањ Каталин (председник), 

 Бурањ Маргит (члан) и 

 Лошонц Кинга (члан). 

 

4. Комисија за попис основних средстава на следећим контима: 

011261 – Опрема за образовање 

011263 – Опрема за културу 

011264 – Опрема за спорт 

 

 Атлагић Александар (председмник), 

 Пинтер Атила (члан) и 

 Пеновац Каталин (члан) 
 

5. Комисија за попис ситног инвентара на следећим контима: 

022111 – Залихе ситног инвентара 

022121 – Ситан инвентар у употреби 

 Ђолаи Золтан (председник), 

 Медић Ирина(члан), 

 Рамадански Милица (члан) 

 

6. Комисија за попис потраживања на следећим контима: 

122111 – Потраживања од купаца 

122141 – Аконтација за службено путовање у земљи 

122146 – Потраживања за откупљене станове 

123211 – Аванси за набавку материјала 

123221 – Аванси за набавку робе 

123231 – Аванси за обављање услуга 

 Јухас Аранка (председник) 

 Сиђи Беатрикс (члан) 

 Ђенге Чила (члан) 

 

7. Комисија за попис основних средстава на следећим контима: 
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011118 – Друге промене у обиму стамбених зграда и станова 

011131 – Објекти за потребе образовања 

011211 – Опрема за копнени саобраћај 

011216 – Лизинг опреме за саобраћај 

014112 – Грађевинско земљиште 

015221 – Аванси за саобраћајну опрему 

016121 – Књижевна и уметничка дела 

 Вашаш Тамаш (председник) 

 Бенчик Андреа (члан) 

 Речко Ема (члан) 

8. Комисија за попис основних средстава на следећим контима: 

011221 – Канцеларијска опрема 

011222 – Рачухнарска опрема 

011223 – Комуникациона опрема 

011224 – Електронска и фотографска опрема 

 Томашић Гере Чила (председник) 

 Ароксалаши Лаура (члан) 

 Микуш Ержебет (члан) 

9. Комисија за попис обавеза на следећим контима: 

211912 – Дугорочне обавезе за финансијске лизинге за опрему 

221511 – Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих 

кредитора 

231111 – Обавезе за нето плате и додатке 

231211 – Обавезе по основу пореза на плате и додатке 

231311 – Обавезе по основу доприноса на пензијско и инвалидско 

осигурање на плате и додатке 

231411 – Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на 

плате и додатке 

231511 – Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и 

додатке 

232111 – Обавезе по основу нето накнада запосленим 

232211 – Обавезе по основу пореза за накнада запосленима 

233111 – Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних 

расхода 

233211 – Обавезе по основу пореза на нагараде и остале посебне расходе 

234111 - Обавезе по основу доприноса за ПИО на терет послодавца 

234211 – Обавезе по основу доприноа за здравствено осигурање 

234311 - Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет 

послодавца 

236111 - Обавезе по основу по основу нето исплата социјалне помоћи 

запосленима 

236121 - Обавезе по основу нето накнаде за породиљско одсуство 

236122 – Обавезе по основу нето накнада за боловање преко 30 дана 
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236211 - Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 

236311 - Обавезе по основу доприноса за ПИО за социјалну помоћ 

запосленима 

236411 - Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

социјалну помоћ запосленима 

236511 - Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за 

социјалну помоћ запосленима 

237311 – Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 

237411 - Обавезе по основу по основу пореза на исплате за услуге по 

уговору 

237511 - Обавезе по основудоприноса за ПИО за услуге по уговору 

241151 – Обавезе по основу отплате камата осталим домаћим 

кредиторима 

252111 – Добављачи у земљи 

252211 – Добављачи у иностранству 

 Чуч Емеше (председник) 

 Хајнрих Олга (члан)  

 Вучуровић Анђелија (члан). 

 

 

 

 

 

Инспекцијски преглед у библиотеци гимназије   

У складу са чл.  25 Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. 

гласник РС бр. 52/11), према ком надзор над стручним радом јавних, школских, 

високошколских, библиотека научноистраживачких института и специјалних 

библиотека  врши библиотека којој је поверено вршење матичних функција као 

поверени посао, дана 15. априла , од стране библиотекара матичне службе 

Народне библиотеке „Јован Поповић“, као матичне библиотеке за 

севернобанатски округ, обављен је надзор над стручним радом библиотекара 

Сенћанске гимназије. Библиотекарима матичне службе је омогућен увид у 

документацију библиотеке и надзор над непосредним радом  а извештај о 

резултатим надзора биће достављен у писменој форми током маја месеца.     

Надзор у вези билингвалне наставе 

У овој школској години смо имали инспекцијски преглед везан за  за 

билингвалну наставу дана 20 .11.2014. године од стране  Покрајинског 

секретаријата за обарзовање ,прописе, управу и националне мањине- 

националне заједнице. Посетила нас је Милица Гагић- самостални стручни 

сарадник за међурегионалну просветну сарадњу са својом колегиницом. 

Поразговарале су прво са мном, а после са свим актерима билингвалне наставе. 

Биле су одушевљене  радом и организацијом. Како су рекле, ми смо једина 

школа која је новац добијен од покрајине потрошила на стручно усавршавање 

наставника који раде у двојезичним одељењима, тако што смо их послали на 

семинаре у Енглеску. 
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За такву организацију сам ја, као директор, добила лепе похвале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  РАД  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА: 

 НОВИ  ЧЛАНОВИ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Изабрани су нови чланови школског одбора 

Из редова наставника: Илдико Мариаш, Силвија Нађ, Андреа-Беата Бицок. 

Из редова савета родитеља изабран је један нов члан: Саша Мркаић 

Р. 

Бр 
Датум 

Број 

присутних 

чланова/ 

потписали 

записник 

Усвојене тачке дневног реда 

1 15.09.2014. 8  Усвајање записника са седнице Ш.О. одржана дана 

30.06.2014.год. 

 Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада за 

школску 2013/2014.годину 

 Доношење Годишњег плана рада за школску 

2014/2015.годину. 

 Измена/допуна Финансијског плана за школску 

2014/2015.годину. 

 Измена/допуна Развојног плана 

 Констатовање престанка мандата члановима Ш.О.: 

Месарош Ана и Хиреш Иван 

 Доношење Правила понашања у Сенћанској гимназији. 

2 25.09.2014. 

(тел.) 

8  I Измене/допуне Правилника о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака у Сенћанској 

гимназији – ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

 ОДЛУКА Школског одбора за прибављање сагласности од 

Дирекције за имовину Републике Србије, одн.Управе за 

имовину АП Војводине за закључивање Уговора о закупу 

између: 

-Сенћанске гимназије, Економско-трговинске школе Сента и 

Средње медицинске школе Сента (закуп зграде и спортскох 

терена), 

-Сенћанске гимназије и Дувњак Тодора (стан), 
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-Сенћанске гимназије и спортских рекреативаца/чланова 

фолклорних секција (фискултурна сала). 

3 28.10.2014. 8   Усвајање записника са седнице Ш.О.одржане дана 

15.09.2014.год. 

 Усвајање Пословника о раду Школског програма 

 Потврђивање одлуке Савета родитеља – тзв.“родитељи 

допринос“ за школску 2014/2015.год. 

 Потврђивање одлуке Савета родитеља – осигурање ученика 

за школску 2014/2015.год. 

 VII Измене/допуне Финансијског плана за 2014.год. 

 VII Измене/допуне Плана набавки за 2014.год. 

 

4 19.11.2014. 

(тел.) 

9  VIII Измене/допуне Финансијског плана за 2014.годину 

 VIII Измене/допуне Плана набавки за 2014.годину 

 

5 27.11.2014. 

(тел.) 

8  Предлог финансијског плана за 2015.годину 

 Програмски буџет за 2015.годину (за потребе Општине 

Сента) 

 Предлог чланова Комисија за попис за 2014.годину 

 

  12.12.2014. 

(тел.) 

6  Измене/допуне Предлога за комисије за инвентар за 

2014.годину 

 

7 30.12.2014. 

(тел.) 

7  IX Измене/допуне Финансијског плана за 2014.годину 

 IX Измене/допуне Плана набавки за 2014.годину 

 

8 26.01.2015. 9  Усвајање записника са седнице Ш.О. одржане дана 

28.10.2014.год. 

 Избор председника и подпредседника ново именованог 

састава Ш.О.на основу Решења o именовању чланова  

Школског одбора Сенћанске гимназије од 30.децембра 

2014. Године доношен од стране Скупштине општине Сента 

 Извештај о Инспекцијским прегледима 

 I Измене/допуне Правилника о условима и начину 

коришћења службених возила „Сенћанске гимназије“ и о 

условима и начину коришћења сопствених возила за 

службено путовање 

 Усвајање финансијског плана за 2015.годину 

 Усвајање извештаја Централне пописне комисије о попису 

са стањем на дан 31.12.2014.године. 

 Усвајање Плана заштите од пожара. 

 

9 25.02.2015. 9  Усвајање записника са седнице Ш.О. одржане дана 26. 
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јануара 2015.год. 

 I Измене/допуне Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства и рачуноводственим политикама, интерној 

контроли и интерној ревизији 

 Усвајање Правилника о организацији и спровођењу пописа 

имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања 

са стварним стањем 

 Усвајање завршног рачуна за 2014.год. 

 

10 26.02.2015. 

(тел.) 

8  Измене/допуне одлуке о закупнини 

11 03.03.2015. 

(тел.) 

8  Измене/допуне одлуке о закупнини 

12 12.03.2015. 

(тел.) 

7  Предлог одлуке за измену плана уписа ученика у гимназији 

за школску 2015/2015.годину 

 Измене/допуне Финансијског плана/Плана набавки за 

2015.годину 

 

  

X  РАД  САВЕТА   РОДИТЕЉА 

1.Седница 15.09.2014. године присутно 17 од 22 члана. На седници је 

констатован престанак мандата и почетак мандата појединих чланова Савета. 

Изабран је нови представник родитеља у Школски одбор- Мркаић Саша. 

Усвојен је извештај директора о почетку школске 2014/2015. године, усвојен је 

Извештај о остварености Годишњег плана рада школе за 2013/2014. годину и 

усвојен је Годишњи план рада школе за 2014/2015. годину. Донета је одлука о 

висини родитељског динара- 2500 динара у три рате. Изабран је ДДОР Нови –

Сад  а.д.о. за осигурање ученика- 342 динара годишња премија по ученику. 

2.Седница 27.10.2014. године присутно 18 од 23 члана. Усвојен  је Пословник о 

раду Савета родитеља. Изабрана су три представника у Школски одбор: 

Вукосављев Б. Габријела, Калман Жужана и Мркаић Саша. Дата је сагласност 

за одлазак ученика на сајам књига, и обавештени су родитељи о планираној 

анкети за самовредновање школе. 

 

 

 

 

 

 

 

XI  РАД  НАСТАВНИЧКОГ   ВЕЋА 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У 

ПЕРИОДУ ОД  1. СЕПТЕМБРА 2014.  ДО 1. МАЈА 2015. 

Седницама председава директор Сенћанске гимназије,  Ева Ујхази.  

 ДАТУМ ДНЕВНИ РЕД БРОЈ НАПОМЕНЕ 
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ПРИСУ

ТНИХ 

1. 09.09.2014. 

1. Подела часова 

2. Избор новог члана школског одбора 

3. Извештај запослених о раду за 

претходну и плану рада за ову школску 

годину 

4. Извештај директора о раду за претходну 

и плану за ову школску годину 

31 

 

 

Предложени кандидат је 

Јован Гашовић 

2. 12.09.2014. 
1. Тајно гласање за новог члана школског 

одбора 
31 

Наставничко веће је 

изгласало Јована 

Гаошвића као новог 

члана школског одбора  

до  06. 01. 2015. 

 

3. 27.10.2014. 

1. Усвајање пословника Сенћанске 

гимназије 

2. Избор нових чланова за школски одбор 

3.Разне информације 

58 

 

За нове чланове школског 

одбора (од 06.01.2015.) 

одабрани су Илдико 

Мариаш, Силвија Нађ и 

Андреа Беата Бицок. 

4. 19.11.2014. 

1. Актуелна питања (штрајк, 

фотографисање, најављени семинар у 

установи). 

32 

 

С обзиром да школа до 

фебруара месеца није 

имала синдикат рада, 

одлука о штрајку могла се 

донети тек након тајног 

гласања запослених. На 

основу тога, Сенћанска 

гимназија НИЈЕ БИЛА У 

ШТРАЈКУ. 

5. 23.12.2014. 

1. Инвентар 

2. Информације  о инспекцијском прегледу 

3.Родитељцки допринос 

4. Матура 

5.Усвајање оцена на крају првог 

полугодишта 

52 

Инспекцијски преглед 

био је због оптужби 

директора школа од 

стране бившег 

запосленог, Марка 

Драгића. 

Оцене на крају првог 

полугодишта су усвојене. 

6. 19.01.2015. 

1. Организовање светосавске свечаности 

2. Оцењивање ученика 

3. Разно 

31 

На седници су 

предложени рокови за 

оцењивање ученика уз 

напомену да их се 

запослени  строго 

придржавају.  

7. 03.03.2015. 

1. Оцењивање ученика 

2. Школска документација 

 

38 

Провера да ли у се 

запослени придржавају  

начина и рокова 

оцењивања ученика  

На седници је било речи  

и о родитељском 
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доприносу. 

8. 25.03.2015. 

1. Лекарска оправдања 

2. Извештај директора о састанку са 

Министром просвете 

3. Одржана такмичења 

4. Остало 

39 

Одобрени број отварања 

првих разреда од стране 

господина Министра. 

Извештај запослених о 

такмичењима 

9. 28.04.2015. 1. Екстерна еваулација 35 

Наглашена је 

документација која треба 

да је припремљена за 

посету екстерне 

еваулације. 

 

 

XII   РАД  ОДЕЛЕЊСКИХ ВЕЋА 

Одржано је 4 састанка: 

 27.10.2014. – бројно стање, успех (опомене) на крају 1. квартала, 

изостанци и дисциплинске мере 

 23.12.2014. -  бројно стање, успех на крају 1.полугодишта, изостанци  

 03.03.2015. – бројно стање, успех (ученици без оцена), изостанци  

 25.03.2015. – бројно стање, успех (опомене) на крају 3. квартала, 

дисциплина 

 

 

XIII   РАД   СА  УЧЕНИЦИМА 
 

Решавање конфликата и ученичких питања 

Ове школске године смо имали највише конфликата и проблема са одељењем 

4-2. Ученици се жале на то да су им се скоро сви професори променили од 

првог до четвртог разреда, што је истина, као што се и види из  горе наведених 

објективних разлога . Најизражаенији конфликт су имали са наставницом 

Ирином Медић. Жалили су се на то да она превише тражи од њих  и да их 

нереално оцењује. 

У разговору са одељењем, као и у разговору са наставницом,  увидела сам да је 

потребна стручна помоћ и ученицима и наставници. Организовала сам са 

психолошко-педагошком службом медијаторске  разговоре и тражила сам од 

ученика, као и од наставнице, да у отвореном и искреном разговору изнесу 

проблеме. Проблем је решен у позитивном смислу, ученици су отворено, али 

учтиво рекли наставници шта они од ње очекују, а и наставница је изнела своја 

запажања. Од тога дана ме ученици нису тражили, нити се наставница жалила 

на њих. 

У истом одељењу је настао конфликт између Каталин Пеновац, наставнице 

социологије, и ученика НН, који се понашао доста агресивно. Наставница је 

дошла код мене да се жали на ученика. Позвала сам разредног старешину, који 

је одмах узео у реке решавање овог проблема. Ученик се извинуо наставници. 

Одељење 4-2 је једно од најбољих одељења у школи, има изузетно добрих 

ученика, али, нажалост, неки ученици не воле да уче, долазе неспремни на 

часове и понекад се неучтиво понашају. 

Ученик 1-5 разреда, Ференц Сабо,  уписао се у гимназију из основне школе где 

се настава одвијала на енглеском језику, по наставном плану и програму 
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енглеских основних школа. Он је живео у Београду, школу похађао на 

енглеском језику, а у  његовој породици се говори мађарски језик. 

Из тих околности су настали следећи проблеми везани за школовање у 

гимназији: 

непознавање стручне терминологије на мађарском наставном језику- хемија, 

биологија, физика, историја,мађарски језик,географија. 

Родитељи су веома кооперативни, вољни за сарадњу. На одељенском већу смо 

размотрили тај проблем и дошли до закључка да је њему потребно више 

подршке , али да се неће смањити критеријуми оцењивања. Разредни 

старешина је у недељном контакту са родитељима, контролише рад ученика и, 

после потешкоћа које смо имали на почетку школске године, можемо да 

установимо да ученик јако лепо напредује, мада је мало и лењ. 

Насиље у породици 

Пошто смо прошле године имали проблем са насиљем у породици, у сталном 

сам контакту са психологом школе, која је даље у  контакту са  ученицом. 

Рад са педагошко-психолошком службом 

Дневна сарадња у интересу ученика, обавештена сам о свим догађањима и о 

свим проблематичним случајевима. 

Педагог школе прати наставу и води ђачки парламент. У протеклом периоду 

школске 2014/2015. године, педагошко-инструктивни рад са наставницима се 

одвијао на пољу проблематике: 

 вођење документације  

- књига евиденције 

- евиденција додатне, допунске, припремне наставе, секције 

- евиденција о такмичењима 

- оперативни месечни планови 

- припреме за час 

- портфолио наставника и ученика 

 

 одељењско старешинство 

- формирање одељењске заједнице 

- актуелна питања 

 

 организација наставе 

- планирање часа 

- посете часовима 

 

 праћење успеха  и понашања ученика 

- оцене ученика 

- похађање наставе 

- успех на такмичењима 

- седнице наставничког и одељењског већа 

 

 друго 

- одлазак одељења у позориште... 
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Педагошко-инструктивни рад иницирали су и наставници и педагог, а обављао 

се  после посећених часова, у зборници, у индивидуалним разговорима, преко 

електронске поште.  

*Извори о педагошко-инструктивном раду су: белешке дневних активности 

педагога, месечни план педагога, листа евиденције сарадње са наставницима, 

протоколи о посматрању часа. 

Ученик Ерик Тири  
Сенћанској гимназији се марта месеца обратила мајка ученика Тири Ерика, који 

је био ученик 4. разреда Гимназије Бољаи, са молбом да се ученик препише у 

ову школу због проблема у комуникацији са наставницима и ученицима школе 

коју похађа.  

Након неколико обављених разговора директора са родитељима и учеником, 

психолог је такође обавио разговор и проценио да се код ученика не региструју  

патолошки поремећаји који би представљали препреку да се ученик упише у 

Сенћанску гимназију. 

Затим је ангажован Тим за подршку ученицима који је обавио следеће 

активности: 

- разговор са учеником,  

- прибављање  података о потребним испитима које ученик треба да положи као 

разлику 

- организовао консултације са предметним наставницима код којих ученик 

полаже испит 

- даље прати реализацију и динамику полагања испита 

- пружа подршку ученику у савлађивању градива 

 

Држач за бицикле: 

Ученички парламнт је добио средства на конкурсу од којих су ме замолили да 

им се направи држач за бициклове. Техничко особље гимназије је у новембру 

месецу направило три држача за бициклове. 

XIV  ПРОСЛАВЕ 
 

Школска слава: 

 27.јануара 2015. године „Сенћанска гимназија“ је била домаћин прославе 

Савиндана. Том приликом припремљен је свечани програм на српском језику 

под руководством проф. Андрее Беате Бицок и на мађарском језику под 

руководством проф.Аранке Јухас. Хором „Сенћанске гимназије“ дириговала је 

Кинга Лошонц, проф. музичке културе. 

Програм на српском језику обухватио је: прозни текст о животу, раду и значају 

светог Саве, говорење стихова Љубомира Симовића и Ивана Лалића о светом 

Сави. 

Програм на мађарском језику обухавтио је: прозни текст о светом Сави, 

народну песму коју су певале две ученице и стихове о светом Сави преведене 

на мађарски језик. 

Хор „Сенћанске гимназије“ отворио је свечаност Химном светом Сави и извео 

још две композиције духовног карактера на самом крају свечаности. 

Име и презиме ученика 

 

Разред  и  одељење Активност  

1. Тања Вучковић 1/2  Говорење прозног текста  

2. Василије Мијић 1/2 Говорење прозног текста 
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3. Маја Умићевић 1/2 Говорење прозног текста 

4. Валентина Мијић 1/2 Говорење прозног текста 

5. Ана Бали 1/1 Говорење прозног текста 

6. Ана Ђукић 2/1 Говорење прозног текста 

7. Милена Зораја 3/1 Казивање стихова 

8. Сара Самарџић 3/2 Водитељ програма 

9. Марија Павловић 3/2 Говорење прозног текста 

10. Анастасија Баришић 3/6 Говорење прозног текста 

11. Ђурђина Самарџић 4/1 Казивање стихова 

12. Јована Булатовић 4/1 Говорење прозног текста 

13. Себастиан Губик 4/1 Говорење прозног текста 

 

На прослави, осим ђака и наставника гимназије,  били су сви директори школа 

општине Сента и представници верских заједница. У организацији школске 

славе од велике помоћи су ми били: Зоран Јањић , вероучитељ и Анђелија 

Вучуровић, наставница биологије. Добили смо много похвала, изузетно нас је 

похвалио свештеник првославне цркве .  

 

 Девојачки  хор  гимназије 
У периоду од 1. септембра 2014. до 1. маја 2015. године девојачки хор је 

остварио четири наступа: 

 

- 11. септембар 2014., Свечана сала Градске куће у Сенти (свечана седница 

поводом дана града): хор је извео српску и мађарску химну, затим композиције 

„Вивак“ Стевана Ст. Мокрањца и „Две дечије песме“ Ернеа Кираља. 

 

-5. децембар 2014., Зграда Сенћанске гимназије: хор је песмом „Звончићи“ 

обележио дан „Микулаша“ 

 

-27. јануар 2015., Свечана сала Сенћанске гимназије: изведена је Химна Светом 

Сави, као и композиција „Хвалите“ Мите Топаливића. 

 

-29. април 2015., Дом културе,  Смотра хорова основних школа: хор је на 

смотри учествовао као гост вечери и извео је три композиције (М Топаловић- 

Хвалите, Аладар Тот- Песма о комарцу и жаби и  црначка духовна песма 

„Џошуа“). 

 

Сви наступи су били веома успешни. 

Тренутни број чланова хора је 32 ученика.  

Интердисциплинари  камп за 2. и 3. Разреде. Главни организатори кампа Бурањ 

Каталин и Атила Пинтер 

Интердисциплинарни камп је био организован за ученике 2. и 3. разреда са 

цињем да се прошире сазнања из историје, књижевности, сликарства и музике 

17.века на интерактиван начин, односно да ученици знају да повежу ове делове 

културе у једну целину. 

1.дан кампа је био организован уз помоћ 4 предавача и то из историје, 

сликарства(са архитектуром), књижевности и музичке културе. Предавања су 

трајала 90 минута. 
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2.дана су ученици уз помоћ и ауторство чланова Сенћанког камарног 

позоришта припремили приредбу је дног дела Молиера, коју су представу сви 

учесници и позвани гости уз велики аплауз гледали. 

 Камп је трајао 4 дана, храну и смештај су организатори  обезбедили од 

средстава успешног конкурисања, и донација. 

 

XV  ИСПИТИ 

 

Ванредни ученици 
У нашој школи једна ученица похађа наставу као ванредни ученик четвртог 

разреда. 

Од 01. септембра 2014. године по следећем редоследу је полагала испите: 

У новембарском испитном року: 

 Ликовна култура-Комисија: Бенчик Андреа, Бркушанин Радомир, Бицок 

Андреа Беата 

 Историја-Комисија: Патаки Тибор, Гашовић Јован, Бицок Андреа Беата 

 Српски језик и књижевност-Комисија: Бицок Андреа Беата, Медић 

Ирина, Хајнрих Олга 

 Физичко васпитање-Комисија: Пинтер Атила, Вашаш Тамаш, Бицок 

Андреа Беата 

 Веронаука-Комисија: Јањић Зоран, Вучуровић Анђелија, Бицок Андреа 

Беата 

 

Јануарски испитни рок 

 Музичка култура-Комисија: Лошонц Кинга, Бенчик Андреа, Бицок 

Андреа Беата 

 Математика-Комисија: Месарош Ана, Борош Бела, Бицок Андреа Беата 

 Физика-Комисија: Едеш Каталин, Ароксалаши Лаура, Бицок Андреа 

Беата 

 Социологија-Комисија: Пеновац Каталин, Рамадански Милица, Бицок 

Андреа Беата 

 Руски језик-Комисија: Чуч Емеше, Јањић Драгић, Бицок Андреа Беата 

 

Априлски испитни рок 

 Енглески језик-Комисија: Бот Емеше, Томашић Г. Чила, Бицок Андреа 

Беата 

 Рачунарство и информатика-Комисија: Фаркаш Илдико, Нађ Силвија, 

Бицок Андреа Беата 

 Устав и права грађана-Комисија: Тевденић Драган, Сел Чонка Илона, 

Бицок Андреа Беата 

 Филозофија-Комисија: Рамадански Милица, Пеновац Каталин, Бицок 

Андреа Беата 

 

Редовни ученици 

Од  23. 02. 2015. Године у нашу школу у четврти разред се уписао ученик Тири 

Ерик који је до другог полугодишта четвртог разреда био ученик Гимназије за 

талентоване ученике природно-математичког смера. 
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Одлуком Наставничког већа ученику су одређени следећи испити: 

- Латински језиик – први и други разред 

- Биологија – први и други разред  

- Музичка култура – први и други разред 

- Ликовна култура – први и други разред 

- Филозофија – трећи разред 

- Историја – трећи разред 

- Географија – трећи разред 

 

Испити који је ученик положио до 1. Маја 2015 год.: 

Биологија 1-Комисија: Рожа Шипош Моника, Сеп Хедвиг, Месарош Ана 

Биологија 2-Комисија: Рожа Шипош Моника, Сеп Хедвиг, Месарош Ана 

Географија 3-Комисија: Петровић Влатко, Сиђи Беатрикс, Месарош Ана 

Латински језик 1-Комисија: Бевиз Каваи Рита, Баша Ђерђ, Месарош Ана 

Латински језик 2-Комисија: Бевиз Каваи Рита, Баша Ђерђ, Месарош Ана 

Ликовна култура 1-Комисија: Бенчик Андреа, Бркушанин Радомир, Месарош 

Ана 

Ликовна култура 2-Комисија: Бенчик Андреа, Бркушанин Радомир, Месарош 

Ана 

 

XVI  ИНФОРМИСАЊЕ 

 

Наставника 

 

Ученика Родитеља Јавности 

Огласна табла у 

зборници са 

следећим садржајем: 

- Распоред 

часова 

- Распоред 

смена 

- Календар 

активности 

- Распоред 

блок наставе 

- Распоред 

дежурства 

- Распоред 

пријемних 

часова 

- Распоред 

испита 

- Распоред 

звоњења 

Огласна табла на ходнику на 

фреквентом месту са следећим 

садржајем: 

- Начин поступања у 

вези безбедности 

ученика 

- Обавештења у вези 

стипендија 

- Обавештења у вези 

обавезног увођења у 

војну евиденцију 

- Обавештења у вези 

Ученичког парламента 

- Распоред  испита 

(ванредних, матурских, 

поправних) 

- Распоред додатне и 

допунске наставе 

- Обавештења о разним 

манифестацијама и 

културним догађајима 

- Разна обавештења 

Пријемни часови Веб страница 

школе 
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везана за наставу 

Огласна табла у 

зборници са 

следећим садржајем: 

- Актуелне 

информације 

везане за 

наставу 

Окружница Родитељски састанци Преко разних 

медија: 

- Локалне 

радио 

станице 

- Новине 

 

Огласна табла у 

секретаријату: 

- Одлуке 

органа 

управљања 

- Распоред 

испита 

- Распоред 

часова 

- Календар 

рада 

- Распоред 

пријемних 

часова 

- Распоред 

дежурства 

- Распоред 

блок наставе 

- Распоред 

звоњења 

Затворена група на 

друштвеној мрежи „Facebook“ 

за свако одељење 

 

Савет родитеља  

Групни имејл за 

наставнике 

Сенћанске гимназије 

Веб страница школе Писаним путем  

Окружница  Веб страница школе  

Књига замене    

Обавештење о 

седницама у писаној 

форми 

   

Веб страница  школе    

Затворена група на 

друштвеној мрежи 

„Facebook“ 

   

 

XVII  ФИНАНСИЈЕ 

Активно сам учествовала са Силвијом Кеченовић , главном књиговођом,  у 

доношењу финансијског плана за 2015. Годину, који је усвојен на седници 

Школског одбора. 

У прилогу се налази финанијски план. 

 КУПЉЕНА СРЕДСТВА У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2014-01.05.2015.  

Датум Назив Количина Износ 

12.09.2014 Школска табла 1 13.680,00 
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17.09.2014 Фотеља, столице 3 19.269,60 

07.10.2014 Сталак за микрофон 1 3350,00 

08.10.2014 Мултимедијални пројектор 1 58.920,00 

16.10.2014 HP Laptop 250 N2830 4G500 21 837.900,00 

27.10.2014 Камера Dachua IP HDW-4100S HD, 

Видео снимач  DachuaNVR-7216 – 

Остатак по коначном рачуу 

3+1 15.171,60 

19.12.2014 Камера HFW4100SP-0360 2 36.957,60 

19.12.2014 TP Link TL-POE200 Adapter 2 4.557,60 

22.12.2014 Школска клупа-једносед 30 112.752,00 

22.12.2014 Школска столица 30 49.680,00 

22.12.2014 Наставничка катедра 1 5.899,50 

22.12.2014 Наставнничка столица 1 2.415,00 

29.12.2014 Пројектор ACER P1173 

SVGA,HDMI 

1 53.900,00 

29.12.2014 Таблет рачунари PRESTIGIO 

multipad pmp3007c са футролом и 

тастатуром 

40 259.200,00 

31.12.2014 Столице СТ-2 3 5.198,40 

01.09-

31.12.2014 

Књиге 41 29.350,33 

20.01.2015 Таблет рачунари ZEEON X-72 

1/8GB са футролом и тастатуром 

20 160.000,00 

25.02.2015 Грејалица PROSTO PTC-905 1 2.000,00 

16.06.2015 HP Мултифункцијски уређај 

М125а 

6 107.400,00 

20.03.2015 D-LinkrouterDir-657 3 14.370,00 

23.03.2015 HP Мултифункцијски уређај 

М125а 

3 53.700,00 

01.04.2015 Школска табла 240х120 цм 1 13.680,00 

24.04.2015 TP Link TL Poe150S router  2 4.557,60 

24.04.2015 Лопте (фудбалске, за бедмингтон) 10 9.600,00 

24.04.2015 Одбојкашка лопта 10 13.300,00 

24.04.2015 Мрежа за бедмингтон 3 12.000,00 

24.04.2015 Рекет за бедмингтон 6 15.000,00 

01.01-

01.05.2015 

Књиге 6 3.039,68 

 
Укупно од 01.09.2014 до 

01.05.2015.г. 
 1.916.848,91 

 

 

УЧЕНИЧКИ   ДИНАР -  У ПЕРИОДУ ОД 01.09.2014-01.05.2015. 

По одлуци Савета родитеља и Школског одбора скупља се 2.500,00 динара. 

Уплата родитељсог доприноса  по оделењима од 01.09.2014 до 01.05.2015.г: 

  1 2 3 4 5 6 7 

I   10.600,00 6.250,00 40.000,00 36.000,00 --------- --------- 

II    7.500,00  20.000,00  27.500,00   24.200,00 --------- 
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III      21.500,00       4.000,00  

IV      10.100,00  6.000,00  10.000,00 --------- --------- 

 

Укупно од 01.09.2014 до 01.05.2015.г. : 223.650,00 динара 

Родитељски допринос по одлуци Савета родитеља се користи у следеће сврхе: 

 набавка опреме за наставу- рачунари, таблети, фотокопир, опрема за 

фискултурну  

салу, набавка књига за библиотеку; 

 набавка књига за ђака генерације и за ђаке које су постигли изузетне 

резултате на такмичењима; 

 набавка мајица за треће разреде за испраћај матураната. 

Ове године од септембра до првог маја смо потрошили родитељски допринос 

на следећи начин:  

 ИЗВЕШТАЈ – РОДИТЕЉСКИ ДОПРИНОС-    01.09.2014.g. - 01.05.2015.g. 

Ове године од септембра до првог маја смо потрошили родитељски допринос 

на следећи начин:  

Датум Назив Количина Износ 

07.10.2014 Сталак за микрофон 1 3.350,00 

08.10.2014 Мултимедијални пројекторДЕО 

рачуна 

1 17.120,00 

16.10.2014 HP Laptop 250 N2830 4G500 1 39.900,00 

27.10.2014 Пројекат „Видео надзор“ – ДЕО 

рачуна 

 3.323,30 

29.12.2014 Пројектор ACER P1173 

SVGA,HDMI-ДЕО рачуна 

1 13.100,00 

20.01.2015 Таблет рачунари ZEEON X-72 

1/8GB са футролом и тастатуром 

20 160.000,00 

16.06.2015 HP Мултифункцијски уређај М125а 6 107.400,00 

23.03.2015 HP Мултифункцијски уређај М125а 3 53.700,00 

01.04.2015 Школска табла 240х120 цм 1 13.680,00 

01.01-

01.05.2015 

Књиге 17 10.568,00 

 
Укупно од 01.09.2014 до 

01.05.2015.г. 
 422.141,30 

 

ЈАВНЕ   НАБАВКЕ - у периоду од 01.09.2014.г. до 01.05.2015.г.  

Датум: Предмет 

набавке 

Процењена 

вредност 

(без ПДВ-а) 

Уговорена 

вредност 

Уговор је 

скопљен са: 

28.11.2014. 

Рачунарска 

опрема-Таблет 

рачунари 

254.166,16 216.000,00 

БИРОМАРКЕТ 

024 доо 

Суботица 

20.02.2015 

Нбавка 

ел.енергије за 

потпуно 

снабдевање 

1.000.000,00 

ВТ: 6,34 дин 

без 

ПДВ/јед.цена 

НТ: 4,23 дин 

без 

ПДВ/јед.цена 

ЕПС 

Снабдевање доо 

Београд 
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КОНКУРСИ:  
Учествовали смо на разним конкурсима и добили  следећа средства: 

Датум Назив Објављен од Одобрена 

средства 

Купљено 

25.12.2014. Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

опреме 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

  

300.000,00 

40 таблет 

1 пројектор 

16.10.2014. Одобрена 

средства за 

билингвалну 

наставу 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

718.200,00 18 лаптоп 

06.10.2014. Одобрена 

средства за 

билингвалну 

наставу 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

41.800,00 1 пројектор 

02.10.2014. Конкурс за 

финансирање 

реализацијуе 

„Здравствено 

васпитање о 

репродуктивном 

здрављу“ 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину 

  

  

245.000,00 

  

 Реализација 

пројекта 

„Здравствено 

васпитање о 

репродуктивном 

здрављу“ 

10.12.2014. Конкурс за 

финансирање 

образовања 

Национални 

савет 

мађарске 

националне 

мањине 

  

50.000,00 

  

2 камере 

21.04.2015. Конкурс за 

финансирање 

школског 

спорта 

Локална 

самоуправа 

Сента 

 

40.000,00 

Спортска опрема 

 

ИЗВЕШТАЈ - ОБУЋА 

Током 2015.године купили смо чистачицама, домару и наставнику фискултуре 

радну обућу, и то по следећој динамици: 

Датум Назив Износ 

03.03.2015. Обућа-2 пара чистачицама 5.980,00 

04.03.2015 Обућа-1 пар домару 2.990,00 

04.03.2015 Обућа-2 пара чистачицама 5.980,00 
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02.04.2015 Обућа-1 пар наставнику 

фискулт. 

6.990,00 

 Укупно: 21.940,00 

 

 

XVIII   ЗГРАДА 

УГОВОР О  КОРИШЋЕЊУ  ЗГРАДЕ 

Пошто смо годинама имали проблем са коришЋењем простора у згради, по 

налогу буџетског инспектора Илоне Ленђел, 25.09.2014. године склопили смо 

уговор са Економско-трговинском и Медицинском школом о коришћењу 

зграде. По том уговору смо тачно дефинисали која школа када: 

 користи  просторије,  

 кречи просторије, 

 купује намештај и потребне инсталације, 

 чисти просторије, ходнике и двориште. 

Уговор се налази у прилогу. 

 

КРЕЧЕЊЕ:  

После дугог низа година заједно са Економско-трговиснком школом  успели 

смо да окречимо ходнике на приземљу , секретаријат гимназије и укупно десет 

учионица.Укупан износ радова је био 450,000,00 дин; од тога је гимназија 

платила 275,000,00 дин. а Економско-трговинска школа 175,000,00 дин.  За ову 

годину планирамо наставак кречења ходника на спратовима и још 10 учионица.  

 

ЗАМЕНА   ПРОЗОРА: Општина Сента је расписала конкурс за замену прозора 

на згради гимназије. Радови треба да почну 22. јуна и да се заврше 13. августа. 

Замењују се прозори на уличној страни зграде, капија за ђачки улаз и 

поправиће се главна капија. 

 

ВИДЕО   НАДЗОР: 

У децембру 2013. године је украдено седам  дневника  из зборнице гимназије. 

Општинска управа је по хитном поступку обезбедила видео надзор који се  ове 

школске године допунио са још четири камере. 

 

ИЗГРАДЊА   ГАРАЖЕ 

 

Крајем маја 2014. године општина Сента нам је купила нов комби . У новембру 

месецу техничко особље гимназије је саградило гаражу за комби у дрворишту 

гимназије .У ствари, оградили су већ постојећу  надстрешницу. 

 

XIX  ДОНАЦИЈЕ: 

 

За поправку подова у делу ходника испед учионице 11 и 11А  добили смо 

донацију од Керамике Кањиже 16 м2 вањских и 100,5 квадратних метара 

унутрашњих подних плочица. Плочице се налазе у подруму гимназије. 

 

 

XX  ОДРЖАНИ   И   НЕОДРЖАНИ   ЧАСОВИ 
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Часови се одржавају по редовном распореду и по распореду за замену 

запосленог. У гимназији се води посебна евиденција о замени запослених. 

 ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ  

Одржани и неодржани часови  

 

 I

1 

I

2 

I

3 

I

4 

I

5 

I

I

1 

I

I

2 

I

I

3 

I

I

4 

I

I

5 

I

I

6 

I

I

I

1 

I

I

I

2 

I

I

I

3 

I

I

I

4 

I

I

I

5 

I

I

I

6 

I

I

I

7 

I

V

1 

I

V

2 

I

V

3 

I

V

4 

I

V

5 

∑ 

О

др

жа

ни 

5

0

9 

4

9

6 

5

1

9 

5

4

3 

5

5

8 

5

4

1 

5

0

0 

5

3

3 

5

5

5 

5

6

4 

5

1

2 

5

6

8 

5

4

8 

5

4

2 

6

3

2 

5

0

1 

5

2

3 

5

5

0 

5

5

1 

4

4

7 

5

4

0 

5

6

1 

5

6

5 

1

2

3

5

8 

Не

од

рж

. 

9 1

2 

9 1

2 

1

8 

2

7 

6 7 1

9 

2

0 

1

8 

2 3 1

3 

2

8 

7 1

9 

6 8 2

9 

1

7 

1

2 

1

4 
3

1

5 

 

XXI  КРОС 

Два пута годишње се организује крос у школи. Резултати су веома лепи. На 

кросу учествују сви ученици,  али и велики број наставника.  

Датум одржавања јесењег кроса: 13.10.2014. 

 Датум одржавања  пролећног кроса: 29.04.2015. 

XXII  БИЛИНГВАЛНА    НАСТАВА 

У школи у четири одељења ђаци слушају наставу двојезично. Континуирано 

пратим њихов рад и напредак у сарадњи са психологом школе и наставницом 

Емеше Бот, која је задужена за билингвалну наставу. Редовно се састајемо и 

добијам од њих извештај. Наставници су учествовали на следећим семинарима 

и стручним скуповима у вези билингвалне наставе у Србији и у иностранству: 

 Наставници билингвалне наставе редовно посећују  часове колега које исто 

држе двојезичну наставу,  и након одржаног часа врше његову евалуацију. 

Од ове године се проширује група предмета који се уче двојезично - 

филозофијом. Наставница Милица Рамадански  предаје и у мађарским и у 

српским одељењима. Положила је језички испит на нивоу Ц1 и завршава 

обавезан курс који је прописан за наставнике који раде у двојезичним 

одељењима –Клил-.Цена курса је 14 000.дин, коју школа плаћа. У првом 

тромесечју школске 2014/2015. године школу је посетио Слободан Борђошки 

испред Педагошког завода Војводине. Спровео је тестирање ученика 

билингвалних одељења и то других и трећих разреда на српском и мађарском 

наставном језику из предмета: матерњи језик и књижевност (српски и 

мађарски) и математика. Као контролна одељења је одабрао ученике 

паралелних одељења општег типа. 

Школа није добила написмено резултате тестирања, нити је била упућена у 

садржај тестова. По речима ученика, тестирани су из градива претходне године, 

што је за њих било зачуђујуће, јер су очекивали градиво текуће године. 

Ученици одељења којима је матерњи језик српски били су тестирани из 

граматике, док су ученици којима је матерњи језик мађарски тестирани 

питањима из књижевности. Тестови су, по њиховим речима, били тешки. 
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Према незваничним резултатима, јер званичне школа није добила, ученици 

билингвалних одељења су били успешнији од ученика контролних одељења.  

Име наставника Стручни скуп или 

семинар 

 

Место и датум 

 

Емеше Бот 

Олга Хајнрих 

Конференција о 

билингвалном 

образовању 

Нови Сад 

29.11.2014. 

Мариаш Илдико 

Нађ Силвиа 

Анализа  резултата 

добијених приликом 

евалуације  билингвалне 

наставе од стране 

Педагошког завода 

Војводине 

Нови Сад 

17.03.2015. 

 

 Мариаш Илдико  

 Нађ Силвиа 

 

Скуп билингвалних 

наставника-реализатора 

билингвалне наставе 

Нови Сад 

23.04.2015. 

Мариаш Илдико 

Нађ Силвиа 

Рипцо Шипош Елвира 

Вашаш Тамаш 

 

Стручно усавршавање-

Лондон 

Лондон 

12-19. 10.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII    ПРОФЕСИОНАЛНА   ОРИЈЕНТАЦИЈА  УЧЕНИКА 
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Почетком другог полугодишта, 28.01.2015. године, нашим ученицима смо 

обезбедили презентацију Сегединског Универзитета из Мађарске. На овој 

презентацији наши ученици из одељења на мађарском наставном језику имали 

су прилику да од самих професора и студената добију све важне информације о 

школовању и могућим стипендијама. У истој недељи, 31.01.2015. године, 

угостили смо и факултет Утвуш Јожеф из Баје, Мађарска, који је такође 

представио своје програме нашим ученицима.  

У сарадњи три школе Сенћанске гимназије, Економско-трговинске 

школе и Средње медицинске школе, други пут по реду организован је ''Мини 

сајам образовања'' у згради Сенћанске гимназије. Сајам је одржан у суботу, 

21.фебруара од 10 до 14 часова. Ученицима наше три школе представило се 

седамнаест излагача, факултети и високе школе из Суботице, Новог Сада, 

Београда, Бачке Тополе и Кикинде. На сајам, као посетиоци, су били позвани и 

ученици из околних средњих школа. Овакав вид окупљања и представљања 

факултета је препознат као најефикаснији у пружању информација нашим 

ученицима у одабиру даљег школовања.   

 

На основу жеља наших ученика позвали смо факултете и високе школе. Нашем 

позиву одазвали су се следећи: 

 

1.Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица 

2.Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд 

3.Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

Суботица 

4.Економски факултет Суботица 

5.Технолошки факултет Нови Сад 

6.Пољопривредни факултет Нови Сад 

7.Висока пословна школа струковних студија Нови Сад 

8.Природно-математички факултет  Нови Сад 

9. Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић Нови Сад 

10.Универзитет Едуконс Сремска Каменица 

11. Факултет за биофарминг Бачка Топола 
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12.Европски Универзитет, Фармацеутски факултет Нови Сад 

13.Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда 

14.Висока техничка школа струковних студија – Суботица 

15.Правни факултет за привреду и правосуђе Суботица 

16.Факултет за европске, правно-политичке студије Нови Сад 

17.Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић" – 

Београд 

 

 

Поред презентација организованих у школи, са ученицима су рађена 

индивидуална испитивања и тестирања, вођени су разговори са школским 

психологом о појединачним способностима. 

 

 Мини сајам образовања 

 

Други пут по реду  у згради Сенћанске гимназије је 21. фебруара 

организован мини сајам образовања за ученике све три школе, а позвани су и 

ученици околних средњих школа. Сајам се одвијао у периоду од 10 до 14 

часова а учествовало је седамнаест излагача из Суботице, Новог Сада, 

Београда, Бачке Тополе и Кикинде.  

Током сајма представили су се  : Учитељски факултет на мађарском наставном 

језику из Суботице, Висока школа за пословну економију и предузетништво из 

Београда, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

из Суботице, Економски факултет из Суботице, из Новог Сада Технолошки 

факултет, Пољопривредни факултет, Висока пословна школа струковних 

студија, Природно-математички факултет, Факултет за правне и пословне 

студије др Лазар Вркатић,  Фармацеутски факултет Европског универзитета, 

Факултет за европске, правно-политичке студије  
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као и Универзитет Едуконс из Сремске Каменице,  Факултет за биофарминг из 

Бачке Тополе, Висока школа струковних студија за образовање васпитача из 

Кикинде. Из Суботице су стигли представници Високе техничке школе 

струковних студија. 

30. априла 2015. године матуранти Сенћанске гимназије присуствовали су на 

заједничком предавању Омладинске организације војвођанске мађарске 

националности и Националног савета мађарске националне мањине о 

стипендирању студената. 

 

XXIV   САРАДЊА   СА   ЗДРАВСТВЕНИМ   ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 Сенћанска гимназија сарађује са здравственим устновама, између осталог сваке 

године сваки ученик гимназије присуствује на систематском стоматолошком 

прегледу. 

Прегледи се обављају у стоматолошкој ординацији дечјег диспанзера у Сенти 

по посебном распореу. 

 
XXV  СИНДИКАТ   ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У „Сенћанској гимназији“ основан је синдикат ГСПРС „Независност“ 

„Сенћанска гимназија“. Иницијатива за оснивање синдиката потекла је октобра 

месеца 2014. године.  

Решење о упису синдиката у Регистар синдикалних организација добијено је од 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и достављено 

је УГС НЕЗАВИСНОСТ 13.01.2015. године, а ГСПРС „Независност“ 

„Сенћанска гимназија“ преузела је Решење и печат дана 16.01.2015.године.  

Синдикат је званично уписан у регистар 23.01.2015. године, након чега је 

покренут поступак за добијање ПИБ-а и осталих потребних докумената. 

На конститутивној седници ГСПРС „Независност“ „Сенћанска гимназија“ 

одржаној 19.01.2015. године за главну повереницу одабрана је Андреа Беата 

Бицок, за заменика главне поверенице Тибор Патаки, за секретарку Илдико 

Мариаш, за чланове Надзорног одбора Илдико Фаркаш, Силвија Нађ и Рита 

Бевиз Каваи, а за предсеницу надзорног одбора Илдико Фаркаш. У синдикат је 

учлањено 24 (двадесетчетири) радника школе. 

Рад синдиката у „Сенћанској гимназији“ врши се неоматано. Са директорком 

Евом Ујхази успостављен је договор да ће се канцеларија педагошко-

психолошке службе уступити председници синдиката, да ће се помоћна 
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просторија „Сенћанске гимназије“ користити повремено за синдикалну 

куповину чланова синдиката. Све из договора директорка је испоштовала. 

Председници синдиката, по закону, одобрила је надокнаду за обављање 

поменуте делатности, која јој по закону припада. 

Главна повереница синдиката- ГСПРС „Независност“ „Сенћанска гимназија“ 

Андреа Беата Бицок 

XXVI    ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И  

НАЦИНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Дана 30.01.2015 године посетио  нас  је Покрајински секретар за образовање 

,прописе , управу и националне мањине- националне заједнице, Њилаш Михаљ. 

Обишао је школску зграду, попричао је са наставницима  и био је веома 

заинтересован за проблеме са којима се суочава гимназија.  

XXVII   СЕМИНАРИ 

У школи смо током првог полугодишта организовали три семинара. 

Школска 

година 

Назив 

семинара 

Каталошк

и 

број 

Датум 

одржавањ

а 

Статус 

програма 

Компетенци

је 

Приорите

т 

Бројучесни

ка 

Број 

бодов

а 

2014/2015. 

 

Искористи 

час 

376 11.10.201

4. 

К2 П2 24 8 

Асертивном 

комуникаци

јом до 

успеха 

87 25.10.201

4. 

К4 П4 30 8 

Подршка 

злостављан

ом детету 

55 06.12.201

4. 

К3 П6 20 8 

 

У  нашој школи одржано је пет акредитованих семинара. Одржани семинари су 

обухватили развијање компетенција запослених које се односе на поучавање и 

учење, подршку развоју личности детета и ученика и комуникацију и сарадњу. 

У погледу приоритетних области стручног усавршавања, одржани семинари су 

највише допринели развоју комуникацијских вештина и превенцији насиља, 

злостављања и занемаривања. 

УВОЂЕЊЕ НОВОГ ПРЕДМЕТА ФАКУЛТАТИВНЕ  НАСТАВЕ: Сенћанска 

гимназија је учествовала на конкурсу који је расписао Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину у сарадњи са Институтом за јавно здравље 

Војводине на тему „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“. 

Школи је одобрено учешће у пројекту са 6 одељења других разреда који се 

спроводи током године. Пројекат спроводи едукатор који је учествовао у обуци 

Института. 

Време реализације је школска 2014/2015. година. 

Циљеви сексуалног образовања су следећи: 

1. Створити толеранцију, отвореност и поштовање према сексуалности, 

различитим стиловима живота, ставовима и вредностима. 

2. Поштовати сексуалне и полне различитости и бити свестан сексуалног 

идентитета и полних улога. 
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3. Оснажити младе да могу да остваре информисане изборе базиране на 

разумевању и да се понашају одговорно према себи и свом партнеру. 

4. Добити сазнања о људском телу, његовом развоју и функционисању, 

нарочито у погледу сексуалности. 

5. Омогућити младима да се развију као сексуална бића, да изразе своја 

осећања и потребе, да искусе сексуалност на пријатан начин и да остваре 

сопствену полну улогу и сексуални идентитет. 

6. Омогућити добијање правих информација о физичким, сазнајним, 

социјалним, емотивним и културалним аспектима сексуалности, 

контрацепције и превенције сексуално преносивих инфекција. 

7. Добити потребне животне вештине које се доносе на сексуалност и 

партнерске односе. 

8. Добити информације о могућностима коришћења саветовачлишта и 

медицинске помоћи у вези са питањима сексуалности. 

9. Бити способан за изградњу сексуалних партнерских односа у којима 

постоји узајамно разумевање и поштовање према узајамним потребама. 

Ово је превенција сексуалног слостављања. 

10. Бити способан да се комуницира о сексуалности, емоцијама и односима 

и имати томе примерен речник. 

Едукација се одвија у форми радионица. У току године је предвиђено 14 

радионица. 

XXVIII   ПОСЕТА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАУ 

 

Ученици Сенћанске гимназије су  30 октобра, на школски дан, посетили 59. 

међународни сајма књига у Београду.  У целодневној посети учествовало је 48 

ученика, које су пратили проф. историје Јован Гашовић као организатор и вођа 

пута, и школски библиотекар Снежана  Сабљић.  Поред организације, професор 

Јован Гашовић је обезбедио и  спонзорство сенћанских предузећа за набавку 

књига за школску библиотеку.  До посете Сајму  новчана средства је донирало 

предузеће NEO - DISPLAYS DOO SENTA а до 12. децембра и  Пољопривредна 

стручна служба Сента    

 

XXIX   САРАДЊА   СА   ПОЛИЦИЈОМ 

Договор са командиром Полицијске станице у Сенти, Владимиром Никочевим 

Договорена је сарадња ПУ Сента и Сенћанске Гимназије у вези следећих 

активности: 

- Предавања на родитељским састанцима 

- Предавања ученицима на часовима одељењског старешине 

- Посета ПУ Сенти од стране ученика 

- Могућност учешћа родитеља у ноћним патролама са дежурним 

радницима ПУ Сента 

 

Договор је обављен у секретаријату Сенћанске Гимназије. 
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XXX   АФИРМАЦИЈА   ШКОЛЕ 

Представили смо школу у разним основним школама и то: 

Назив школе Датум Наставник 

 ОШ "Чех Карољ" Ада, 

са родитељима 

19.03.2015.  Хајнрих Олга 

Нађ Силвиа 

 ОШ "Чех Карољ" Ада и 

Утрине, са ученицима 

 20.03.2015. Барат Роберт 

Гашовић Јован 

ОШ "Ј.Ј.Змај" Кањижа, 

са родитељима и ученицима 

 20.03.2015.  Ароксалаши Лаура 

Нађ Силвиа 

Колар Марија 

 ОШ "Стеван Сремац" Сента, 

објекат "11.новембар", 

са родитељима и ученицима 

 28.03.2015.  Бенчик Андреа 

Рамадански Милица 

Гашовић Јован 

Лошонц Кинга 

Припрема промотивног материјала 

 

Дизајн, припрема и штампање плаката и флајера – Бенчик Андреа, 

наставник ликовне културе. Извори за слоган на флајерима: мишљење наших 

ученика о школи. 

Припрема PowerPoint презентације – Нађ Силвиа, наставник рачунарства и 

информатике 

Снимање промо филма – Тот Норберт, Сабо Адам и Касаш Акош из одељења 

3/7.  

 

Извештај о одржаним промоцијама 

 

19.03.2015. - састанак са родитељима ученика ОШ "Чех Карољ" Ада  

Представници наше школе: психолог Хајнрих Олга и наставник рачунарства и 

информатике Нађ Силвиа. 

 

20.03.2015. - састанак са ученицима ОШ "Чех Карољ" Ада у зградама школе у 

Ади и Утринама. 

Представници наше школе: наставник немачког језика Барат Роберт, наставник 

историје Гашовић Јован и ученици – Атлагић Тамара 3/6 и Селеш Ласло 2/6. 

 

20.03.2015.–учешће и промоција на "Берзи средњих школа" у ОШ "Јован 

Јовановић Змај" Кањижи, коју су посетили основношколци са родитељима из 

Мартоноша, Трешњевца, Хоргоша, Кањиже, Орома, Тотовог села, Адорјана. 

Представници наше школе: наставник физике Ароксалаши Лаура, наставник 

рачунарства и информатике Нађ Силвиа, педагог Колар Марија и ученици: 

Ђукић Ана 2/1, Матић Миа 2/1, Атлагић Тамара 3/6, Балог Агнеш 3/7, Пек 

Агнеш 3/7, Сабо Адам 3/7, Јухас Бланка 3/7, Барањи Клаудиа 3/7 и Белец Соња 

3/7. 
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28.03.2015. – промоција ученицима ОШ ''Стеван Сремац'' у Сенти у објекту 

''11.Новембар'' 

Промоцију су посетили основношколци из Сенте, Торњоша, Горњег Брега. 

Представници наше школе: наставник ликовне културе Бенчик Андреа, 

наставник историје Гашовић Јован, наставник филозофије Рамадански Милица 

и наставник музичке културе Лошонц Кинга са ученицима: Пек Агнеш 3/7, 

Балог Агнеш 3/7, Барањи Клаудиа 3/7, Ђукић Ана 2/1, Атлагић Тамара 3/6. 

 

У наредном периоду у плану је и промоција у основним школама у Падеју, 

Остојићеву, Чоки, Санаду, Молу, Новом Кнежевцу и Гунарошу. 

Координатори промоција:Ароксалаши Лаура, наставник физике, Колар Марија, 

педагог 

 

  
XXXI   УЧЕНИЧКИ   ПАРЛАМЕНТ 

До сада је одржано 6 састанака парламента. Организовали смо до сада следеће 

акције: 

- 05.09.2014. вашар уџбеника 

- 24.10.2014. бруцошијада за прваке 

- 05.12.2014. Микулаш, подела чоколадица и кићење јелке 

- 15.-17.12.2014. хуманитарна акција сакупљања поклона за незбринуту 

децу 

- 27.01.2015. били домаћини гостима на приредби поводом Св.Саве 

- 30.01.2015. дочекали смо покрајинског секретара Њилаш Михаља 

- 13.02.2015. подела порукиц а за Дан заљубљених, кићење школе 

- 02.04.2015. учествовали на јавној расправи у Суботици поводом учешћа 

парламента у одлучивању у школи 

У плану је прослава радости пролећа уз програм такмичења у талентима и 

кување котлића 

Забрана пушења 

У нашој школи,  у зборници, у фискултурној сали и код места за одлагање 

бицикала истакнуте су одлуке о именовању лица задуженог за контролу 
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забране пушења у отвореном и затвореном простору школе, на којима су имена 

и контакти задужених особа  

XXXII  ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

У протеклом периоду школске 2014/2015. године, педагошко-инструктивни рад 

са наставницима се одвијао напољу проблематике: 

 вођење документације  

- књига евиденције 

- евиденција додатне, допунске, припремне наставе, секције 

- евиденција о такмичењима 

- оперативни месечни планови 

- припреме за час 

- портфолио наставника и ученика 

 

 одељењско старешинство 

- формирање одељењске заједнице 

- актуелна питања 

 

 организација наставе 

- планирање часа 

- посете часовима 

 

 праћење успеха  и понашања ученика 

- оцене ученика 

- похађање наставе 

- успех на такмичењима 

- седнице наставничког и одељењског већа 

 

 друго 

- одлазак одељења у позориште... 

 

Пријемни часови  

     ПОПОДНЕ   ПРЕПОДНЕ 

1-1  Нађ Силвија   понедељак 16,00  петак 

 8,20 

1-2 Гашовић Јован  уторак  15,15  понедељак

 11,00 

1-3 Лошонц Кинга  четвртак 15,05  четвртак

 9,05 

1-4 Јухас Аранка   петак  15,05  среда 

 9,05 

1-5 Пеновац Каталин  четвртак 15,05  понедељак

 9,20 

2-1 Мандић Владимир  четвртак 15,05  понедељак

 11,00 

2-2 Петровић Влатко  Уторак 16,55  четвртак

 9,00 

2-3 Пинтер Атила  петак  15,15  петак 

 9,20 

2-4 Бурањ Каталин  понедељак 15,05  понедељак

 9,05  
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2-5 Патаки Тибор   четвртак 15,15  среда 

 9,05 

2-6 Барат Роберт   понедељак 15,05  петак 

 9,05 

3-1 Бенчик Андреа  понедељак 15,05  понедељак

 9,05 

3-2 Пецарски Милош  понедељак 15,05  понедељак

 9,05 

3-3 Бот Емеше   Уторак 15,05  уторак 

 9,05 

3-4 Едеш Каталин  уторак  16,50  среда 

 9,05 

3-5 Крижан Ливиа  понедељак 15,05  понедељак

 11,00 

3-6 Атлагић Александар  петак  15,05  петак 

 9,05 

3-7 Мариаш Илдико  среда  17,45  четвртак

 11,00 

4-1 Бицок А. Беата  среда  15,15  петак 

 9,05 

4-2 Тевденић Драган  четвртак 17,45  четвртак

 11,50 

4-3 Томашић Г. Чила  среда  16,05  четвртак

 9,05  

4-4 Рожа Ш. Моника  среда  16,05  среда 

 11,00 

4-5 Месарош Ана   понедељак 15,15  среда 

 9,05 

 

DEŽURSTVO maj 2014/2015.  

 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK 

P
R

IZ
E

M
L

J
E

 

Emeše Bot 

7.30 – 10.55 

Pecarski Miloš 

7.30 – 10.05 

Barat Robert 

10.10 – 13.20 

Đolai Zoltan 

10.10 – 13.20 

Petrović Vlatko 

7.30 – 10.55 

Nađ Silvia 

7.30 – 10.55 

Emeše Čuč 

10.10 – 13.20 

Baša Roža 

11.00 – 13.20 

Balint Johana 

7.30 – 10.55 

Đenge Čila 

7.30 – 10.55 

Ruža Juliška 

10.10 – 13.20 

Barat Robert 

10.10 – 13.20 

Baša Roža 

7.30 – 10.55 

Pinter Atila 

7.30 – 10.55 

Tevdenić Dragan 

10.10 – 13.20 

Đolai Zoltan 

10.10 – 13.20 

Bot Emeše 

7.30 – 10.55 

Pecarski Miloš 

7.30 – 10.10 

Aroksalaši Laura 

10.10 – 13.20 

Pinter Atila 

10.10 – 13.20 
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S

P
R

A
T

 

Juhas Aranka 

7.30 – 10.55 

Atlagić 

Aleksandar 

7.30 – 10.55 

Križan Livia 

10.10 – 13.20 

Beviz K. Rita 

10.10 – 13.20 

Aroksalaši 

Laura 

7.30 – 10.05 

Baša Đerđ 

7.30 – 10.55 

Edeš Katalin 

10.10 – 13.20 

Tomašić G.Čila 

10.10 – 13.20 

Roža Š. Monika 

7.30 – 9.15 

Penovac Katalin 

7.30 – 10.05 

Nađ Silvia 

10.10 – 13.20 

Kanjo Laslo 

11.50 – 13.20 

Atlagić 

Aleksandar 

7.30 – 10.05 

Tomašić G. Čila 

7.30 – 10.05 

Janjić Zoran 

10.10 – 13.20 

Penovac Katalin 

10.10 – 13.20 

Juhas Aranka 

7.30 – 10.05 

Farkaš Ildiko 

7.30 – 10.05 

Mariaš Ildiko 

10.10 – 11.45 

Beviz K. Rita 

10.10 – 13.20 

2
. 
S

P
R

A
T

 

Bicok A. Beata 

7.30 – 10.55 

Buranj Katalin 

7.30 – 9.15 

Ramadanski 

Milica 

10.10 – 13.20 

Gašović Jovan 

10.10 – 13.20 

 

 

Brkušanin 

Radomir 

7.30 – 10.55 

Medić Irina 

7.30 – 10.55 

Đenge Čila 

10.55 – 13.20 

Žoldoš Ferenc 

11.00 – 13.20 

 

 

Benčik Andrea 

7.30 – 10.55 

Mandić 

Vladimir 

8.10 – 10.55 

Rečko Ema 

10.10 – 13.20 

Mandić Milivoje 

10.10 – 13.20 

 

 

Pataki Tibor 

7.30 – 10.55 

Lošonc Kinga 

7.30 – 10.55 

Nađ A. Arpad 

10.10 – 13.20 

Jovan Gašović 

10.10 – 13.20 

 

 

Boroš Bela 

7.30 – 10.55 

Olga Heinrich 

7.30 – 10.55 

Nađ A. Arpad 

10.10 – 13.20 

Šipoš Elvira 

10.10 – 13.20 

 

 

 

 

 

 

 

DEŽURSTVO april  2014/2015. 

 PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK 

P
R

IZ
E

M
L

J
E

 

Emeše Bot 

13.30 – 16.50 

Pecarski Miloš 

13.30 – 16.50 

Pinter Atila 

16.05 – 19.20 

Đolai Zoltan 

16.05 – 19.20 

Petrović Vlatko 

13.30 – 16.50 

Barat Robert 

13.30 – 16.50 

Emeše Čuč 

16.05 – 19.20 

Poša S. Teodora 

16.05 – 19.20 

Barat Robert 

13.30 – 16.50 

Đenge Čila 

13.30 – 16.50 

Ruža Juliška 

16. 05 – 19.20 

Pinter Atila 

16.05 – 19.20 

Baša Roža 

13.30 – 16.50 

Edeš Katalin 

13.30 – 16.50 

Tevdenić Dragan 

16.05 – 19.20 

Đolai Zoltan 

16.05 – 19.20 

Bot Emeše 

13.30 – 16.50 

Mandić Milivoje 

13.30 – 16.50 

Ruža Juliška 

16.05 – 19.20 

Mezei Žofia 

16.05 – 19.20 
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Juhas Aranka 

13.30 – 16.50 

Tomašić G. Čila 

13.30 – 16.50 

Edeš Katalin 

16.05 – 19.20 

Baša Roža 

16.05 – 19.20 

 

Aroksalaši 

Laura 

13.30 – 16.50 

Baša Đerđ 

13.30 – 16.50 

Đenge Čila 

16.05 – 19.20 

Farkaš Ildiko 

16.05 – 19.20 

Aroksalaši 

Laura 

13.30 – 16.50 

Atlagić 

Aleksandar 

13.30 – 16.50 

Beviz K. Rita 

16.05 – 19.20 

Nađ Silvia 

16.05 – 19.20 

Penovac Katalin 

13.30 – 16.50 

Tomašić G. Čila 

13.30 – 16.50 

Janjić Zoran 

16.05 – 19.20 

Mariaš Ildiko 

16.05 – 19.20 

Atlagić Aleksandar 

13.30 – 16.50 

Farkaš Ildiko 

13.30 – 16.50 

Mariaš Ildiko 

16.05 – 19.20 

Beviz K. Rita 

16.05 – 19.20 

2
. 
S

P
R

A
T

 

Nađ Silvia 

13.30 – 16.00 

Benčik Andrea 

13.30 – 16.50 

Ramadanski 

Milica 

16.05 - 19.20 

Šipoš R. Elvira 

16.05 – 19.20 

 

Brkušanin 

Radomir 

13.30 – 16.50 

Bicok B. Andrea 

13.30 – 16.50 

Rečko Ema 

16.50 – 19.20 

Žoldoš Ferenc 

16.50 – 19.20 

 

 

Roža Š. Monika 

13.30 – 16.50 

Benčik Andrea 

13.30 – 16.50 

Rečko Ema 

16.05 – 19.20 

Mandić 

Vladimir 

16.05 – 19.20 

 

 

Pataki Tibor 

13.30 – 16.50 

Lošonc Kinga 

13.30 – 16.50 

Nađ A. Arpad 

16.05 – 19.20 

Jovan Gašović 

16.05 – 19.20 

 

 

Medić Irina 

13.30 – 16.50 

Heinrich Olga 

13.30 – 16.50 

Nađ A. Arpad 

16.05 – 19.20 

Pataki Tibor 

16.05 – 19.20 

 

 

 

Педагошко-инструктивни рад иницирали су и наставници и педагог, а обављао 

се  после посећених часова, у зборници, у индивидуалним разговорима, преко 

електронске поште.  

Извори о педагошко-инструктивном раду су: белешке дневних активности 

педагога, месечни план педагога, листа евиденције сарадње са наставницима, 

протоколи о посматрању часа.  

 

 

 

 

 

XXXIII    КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ  

ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

У свечаној сали школе 9. септембра је организован књижевни сусрет под 

називом „Острва и тајне“ који је плод континуиране сарадње школске 

библиотеке и уредништва сенћанског електронског књижевног часописа и 

издавача „зЕтна“. Сусрет је уприличен у оквиру међународног књижевног 

пројекта, односно књижене радиоице под називом „На Киркином острву“, који 

је реализован у организацији Српског књижевног друштва из Београда и 

часописа „зЕтна“ у периоду од 8. до 12. септембра.    

Гости ученика „Сенћанске гимназије“ били су награђивани савремени писци 

Владан Матијевић, Марија Шимоковић, Звонко Карановић и Вуле Журић као 

модератор. У програму су учествовали ученици школе и глумци Камерне сцене 

„Мирослав Антић“, Ђурђина Самарђић и Себастиан Губик а госте је 

представила библиотекарка Снежана Сабљић.   
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*** 

 

Захваљујући сарадњи са зЕтном 7. новембра у свечаној сали школе је 

уприличен  и књижевни сусрет на мађарском језику, који се већ трећу годину 

организује у оквиру  „зЕтна књижевног фестивала“, од стране Националног 

савета Мађара проглешеним манифестацијом од посебног значаја и подржаним 

од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице.  Сусрет под називом  

Током књижевног сусрета под називом „Csempész, alteregó s versbetét”, са 

песником, прозним писцем , преводиоцем и уредником часописа  Ex 

Symposion, Петером Божиком, разговарали су писци Роланд Орчик и 

Арпад Нађабоњи. Поздравну реч је одржала професорица  мађарског 

језика и књижевности Аранка Јухас а у програму је учествовала и ученица 

Река Тот.   
 

*** 
 

Културни програм реализован у сарадњи школског библиотекара и оба 

наставника српског језика а посвећен 150-годишњици рођења Бранислава 

Нушића, уприличен је у школској библиотеци 12. децембра. Учесници 

програма били су ученици неколико одељења са различитим улогама, од 

представљања Нушићевог стваралаштва путем видео пројекција, преко 

озбиљних анализа Нушићевог комедиографског рада, до сценског извођења 

призора из Нушићевих драма у костимираним улогама, реторског наступа по 

начелима беседништва из Нушићеве „Реторике“ и духовите конферансе. Стога 

је час истовремено најављен као угледни а публику су чинили ученици два 

одељења, наставници и стручни сарадници.       

 

 

XXXIV  ПРЕДСТАВЕ, САЈАМ И ОСТАЛЕ ПОСЕТЕ ШК. 

2014/2015.ГОДИНЕ 

 

Датум Место Активност Присуствовали 

09.09.2014. Свечана 

сала школе 

Књижевни сусрет "Острва и тајне" 

Писци: Карановић Звонко, Матијевић 

Владан, Шимоковић Марија 

Библиотекар, 

одељења на 

српском н.језику 

11.09.2014. Градска 

кућа 

Свечани концерт хора за Дан Сенте одељење 3/4 

30.10.2014. Београд Посета 59. Међународног Сајма књига  Јован Гашовић и 

ученици 

07.11.2014. Свечана 

сала 

Час књижевности у оквиру Књижевног 

фестивала zEtna XI 

Гост:Божик Петар, Модератори:Нађ 

Абоњи Арпад и Орчик Роланд  

Библиотекар, Јухас 

Аранка и 

одељења:1/4,1/5,3/3

,3/5, 4/3 и4/5. 

13.11.2014. Дом 

културе 

Посета изложбе Бањалучки архив 

поводом стогодишњице Сарајевског 

атентата  

Јован Гашовић и 

ученици 

23.11.2014. СНП Нови 

Сад 

Посета опери"Тоска", Ђ.Пучини Ученици и 

професори 

02.12.2014. Дом Представа- Сенћанско мађарско камерно Одељења 2. 3. и 4. 
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културе позориште разреда 

10.12.2014. Алкотохаз Ловаш Илдико прказ књиге Нађ Абоњи Арпад 

и одељење 4/3 

12.12.2014. школа Културни програм посвећен 150-

годишњици рођења Бранислава Нушића 

(угледни час) 

Библиотекар, 

Андреа Б.Бицок и 

одељења на 

српском - 

публика:2/1, 2/2, 

наставници и 

стручни сарадници 

09.02.2015. Дом 

културе 

Представа - "Шмизле"  

Камерна сцена "Мирослав Антић" 

Одељења на 

српском наставном 

језику 

17.04.2015. Алкотохаз Филм представа Шифлиш Золтан Нађ А.Арпад и 

одељење 4/3 

20.04.2015. Алкотохаз Приказ књиге Суровец Кити Мезеи Жофиа и 1/5 

21.04.2015. Алкотохаз Представа Вереш Шандор Мезеи Жофиа и 2/3 

27.04.2015. школа Предавање саобраћајне полиције 4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 

 

 

 

 

XXXV  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим за инклузивно образовање: 

1.Колар Марија 

2.Хајнрих Олга 

3.Петровић Влатко 

 

 АКТИВНОСТ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1. Идентификовањ

е ученика за ИО 

- евиденционе 

листе      

-разговори са 

родитељима 

-праћење 

напредовања 

ученика у настави 

 

-одељењске 

старешине 

-родитељи 

-ИО тим 

- предметни 

наставници 

Септембар 

/октобар  

2. Формирање 

ИОП тимова 

-за свако дете 

формирати тим у 

минималном 

саставу : 

психолог, 

педагог, 

одељенски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

родитељ  

-ИО тим - током године 
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- по потреби 

укључити и друге 

спољне сараднике 

3. Израда 

педагошког 

профила 

ученика 

-процена како 

дете учи, његових 

социјалних и 

комуникацијских 

вештина, 

самосталности и 

бриге о себи и 

утицаја 

спољашњег 

окружења на 

учење 

-ИОП тим - након 

идентификације 

4. Доношење 

одлуке о даљем  

начину рада са 

учеником 

-  израда 

прилагођеног 

програма 

(прилагођавање 

метода, облика, 

средстава....рада) 

- ИОП тим - након израде 

педагошког 

профила 

5. Примена и 

праћење 

резултата 

прилагођеног 

програма 

- праћење 

напредовања 

ученика према 

прилагођеном 

програму 

-предметини 

наставник 

-одељенски 

старешина 

-ИОП тим 

-током године 

6. Израда ИОП-а - одабирање 

приоритетних 

предмета/области 

-дефинисање 

крајњег циља, 

корака/активност

и у реализацији 

циља, 

учесталости 

активности, 

носиоца 

активности и 

очекиваних 

исхода 

-ИОП тим - након 

утврђивања да  

прилагођени 

програм не даје 

резултате 

7. Праћење и 

евалуација 

примене ИОП-а 

- процена 

остварености 

очекиваних 

исхода 

-ИОП тим - тромесечно, на 

крају 

полугодишта и 

на крају 

наставне године 

8. Сарадња са 

интерресорном 

комисијом 

-ИОП тим по 

потреби сарађује 

са интерресорном 

комисијом 

-ИОП тим -током године 

9. Сарадња са 

просветним 

-ИОП тим по 

потреби сарађује 

-ИОП тим -током године 
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саветницима са просветним 

саветницима 

10

. 

Сарадња са 

релевантним 

институцијама 

из окружења 

(ЦСР, ЗЦ) 

-ИОП тим по 

потреби сарађује 

са релевантним 

институцијама из 

окружења 

-ИОП тим -током године 

 

Као директор школе одговорна сам за поштовање законитости у раду школе. У 

том смислу имам обавезу да реагујем у ситуацијама насиља, као и да 

примењујем и подржавам примену превентивних мера за заштиту ученика од 

свих облика насиља. У циљу заштите и безбедности ученика,  омогућавам да 

школа предузима следеће мере: 

- Свакодневна сарадња са локалном самоуправом 

- Организација дежурства наставника, ученика и помоћно-техничког 

особља 

- Коришћење видео надзора у просторијама школе и школском дворишту 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и 

других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика 

- Друге потребне мере у циљу заштите и безбедности ученика: 

o Пре почетка наставе, домар откључава главна улазна врата, 

проверава стање школских просторија, обавештава директора или 

секретара у случају неких неправилности, опасности или сл. и 

предузима неопходне мере, 

o Када се у школи не изводи настава нити друге активности, сва 

улазна врата на школској згради су закључана. 

Осим наведених мера, директор именује Тим за безбедност и заштиту ученика  

од насиља, злостављања и занемаривања. Тим дефинише процедуре и поступке 

у складу са Протоколом за заштиту, а директор омогућава примену процедуре, 

истицање процедуре на огласној табли ради информисања свих учесника у 

школском животу. 

У периоду од сeптембра до маја месеца шклске 2014/2015. године реализовани 

су следећи активности: 

 ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ  У ПРОСВЕТИ 

Запослени у „Сенћанској гимназији“ нису учествовали у штрајку просветних 

радника. Настава и ваннаставне активности су се одвијеле по плану. 

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ   ПРЕГЛЕДИ: 

1.Просветни  инспектор 

Сваке  школске године смо имали редован инспекцијски надзор од стране 

општинског просветног инспектора Ендре Рожа, број легитимације: 12-0148/12 

и  2 ванредниа  инспекцијска надзора над законитошћу рада установе.  
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2. Инспекцијски надзор у области рада, безбедности и здравља на раду-све 

је било ок. 

Школа је организовала обуку за безбедност на раду новим запосленима дана: 

21.02.2015. године. 

 Извештај о предавању о заштити на раду  
 Одржанo је предавање о заштиту и безбедности на раду од стране стручног 

инжењера Бошкa Бурића из Института за безбедност и превентивни 

инжењеринг Нови Сад за нове запослене, ради саслушања предавања, 

попуњавања теста и потписивања Образца 6 о евиденцији о запосленима 

оспособљеним за безбедан и здрав рад. 

3. Буџетски инспекцијски преглед: 

Буџетска инспекција у Сенћанској гимназији је извршила контролу примене 

закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 

коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за 

период од 01.01.2013.г до дана контроле тј.закључно са даном 

01.12.2014.године. 

Буџетска инспекција је обавила контролу од 01.12.2014.године до 

19.12.2014.године. 

Сенћанска гимназија по Решењу бр:47-11-3/2014 од 29.01.2015.г. је требало да 

предузме следеће радње ради отклањања утврђених неправилности: 

13.) да Правилник о организацији буџетског рачуноводства и 

рачуноводственим политикама, интерној контроли и интерној ревизији 

усклади са одредбама Уредбе о буџетском трачуноводству објјављено у 

„Сл.гласнику РС“ бр 12/2006; 

14.) да донесе Правилник о попису имовине и обавеза у складу са чланом 18 

став 6 Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем; 

15.) да сваком основном средству и ситном инвентару додели инвентарски 

број и додељене инвентарске бројеве евидентира у књигу основних 

средстава и ситног инвентара (ПК-2); 

16.) да комисија за попис имовине и обавеза изврши: 

17.) попис осн.средстава и ситног инвентара, новчаних средстава, 

племенитих метала, хартија од вредности, потраживања и обавезе са 

стањем на дан 31.12.2014.г. 

18.) састави Извештај о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на 

дан 31.12.2014.г. и исти достави Школском одбору Сенћанске гимназије 

на разматрање и усвајање 

19.) да на основу одлуке Школског одбора Сенћанске гимназије изврши 

усаглашавање књиговодственог стња основних средстава и ситног 

инвентара, новчаних средстава, племенитих метала, хартија од 

вредности, потраживања и обавезе са стварним стањем утврђеном 

попису на дан 31.12.2014. 

20.) да одговорно лице контролисаног корисника средстава буџета донесе 

решења у којима констатује да је сходно чл.30 став 1 и 2 Посебног 

колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и 
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домовина ученика послодавац дана 12.11.2013.г. и дана 14.11.2014.г. већ 

исплатила јубиларна награда; 

21.) да наложи запосленима да доставе послодавцу писмени извештај о 

обавњеном службеном послу; 

22.) да уведе у Помоћну књигу излазних рачуна издате иузлазне трачуне; 

23.) да изврши обрачун амортизацијху за 2013.г. за стамбених зграда и 

станова и да прокњижи; 

24.) и да стронира набавне вредности контејнера и да прокњижи исте на 

одговарајући конто. 

По налогу инспектора извршен је инвентар тако да су се комисије формирале 

по контима. 

Инспекцијски преглед у библиотеци гимназије   

У складу са чл.  25 Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. 

гласник РС бр. 52/11), према ком надзор над стручним радом јавних, школских, 

високошколских, библиотека научноистраживачких института и специјалних 

библиотека  врши библиотека којој је поверено вршење матичних функција као 

поверени посао, дана 15. априла , од стране библиотекара матичне службе 

Народне библиотеке „Јован Поповић“, као матичне библиотеке за 

севернобанатски округ, обављен је надзор над стручним радом библиотекара 

Сенћанске гимназије. Библиотекарима матичне службе је омогућен увид у 

документацију библиотеке и надзор над непосредним радом, a извештај о 

резултатимa надзора је достављен у писменој форми маја месеца, где је 

констатовано да је стање уредно, са неколико сугестија ради побољшања рада.     

Надзор у вези билингвалне наставе 

У овој школској години смо имали инспекцијски преглед везан за  за 

билингвалну наставу дана 20.11.2014.године од стране  Покрајинског 

секретаријата за обарзовање ,прописе, управу и националне мањине- 

националне заједнице. Посетила нас је Милица Гагић- самостални стручни 

сарадник за међурегионалну просветну сарадњу са својом колегиницом. 

Поразговарале су прво са мном, а после са свим актерима билингвалне наставе. 

Биле су одушевљене  радом и организацијом. Како су рекле, ми смо једина 

школа која је новац добијен од покрајине потрошила на стручно усавршавање 

наставника који раде у двојезичним одељењима, тако што смо их послали на 

семинаре у Енглеску. 

За такву организацију сам ја, као директор, добила лепе похвале. 

 

 

РАД  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА: 

 НОВИ  ЧЛАНОВИ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Изабрани су нови чланови школског одбора 

Из редова наставника: Илдико Мариаш, Силвија Нађ, Андреа Беата Бицок. 

Из редова савета родитеља изабран је један нов члан: Саша Мркаић 

Из редова локалне самоуправе: Хегедиш Ибоља и др Илеш Фогараш Теодора 

У школској 2014/2015 години је одржано 16 седница Школског одбора.  

1.седница је одржана 11.09.2014.године, на којој је усвојен извештај о 

реализацији годишњег плана рада за школску 2013/2014 годину, донет 
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годишњи плана рада за школску 2014/2015, усвојене измене и допуне 

финансијског плана за календарску 2014.годину, усвојена измена и допуна 

развојног плана, констатован престанак мандата члановима ШО Месарош Ани 

и Хиреш Ивану и донета Правила понашања у Сенћанској гимназији.  

2.седница је одржана 25.09.2015.године, на којој је дата сагласност на измене и 

допуне правилника о организацији и систематизацији послова и радних 

задатака у Сенћанској гимназији, и донета је одлука о прибављању сагласности 

од Управе за имовину АПВ за закључивање уговора о закупу.  

3.седница је одржана 21.10.2014.године, на којој је усвојен пословник о раду 

школског одбора Сенћанске гимназије, потврђена одлука савета родитеља о 

родитељском доприносу, усвојене измене и допуне финансијског плана и плана 

јавних набавки за 2014.годину.  

4.седница школског одбора је одржана телефонским путем дана 

19.11.2014.године, на којој су усвојене измене и допуне финансијског плана и 

плана јавних набавки за 2014.годину. 

5.седница је одржана 27.11.2014.године телефонским путем, на којој је усвојен 

предлог финансијског плана за 2015.годину, програмски буџет за 2015.годину и 

предлог чланова комисија за попис за 2014.годину.  

6.седница је одржана телефонским путем дана 12.12.2014.године, на којој је 

дата сагласност на измене и допуне предлога за комисије за инвентар 

2014.године.  

7.седница је одржана телефонским путем 30.12.2014.године, на којој су 

усвојене измене и допуне финансијског плана и плана јавних набавки за 

2014.годину.  

8.седница је одржана 26.01.2015.године, на којој је изабран предеседник и 

заменик председника ШО новоименованог састава школског одбора, усвојен је 

извештај о инспекцијским прегледима, усвојене су измене и допуне правилника 

о условима и начину коришћења службених возила Сенћанске гимназије и о 

условима и начину коришћења сопствених возила за службено путовање, 

усвојен је финансијски план за 2015.годину, усвојен је извештај централне 

пописне комисије о попису са стањем на дан 31.12.2014.године и усвојен је 

план заштите од пожара.  

9.седница је одржана дана 25.02.2015.године, на којој су усвојене измене и 

допуне правилника о организацији буџетског рачуноводства и 

рачуноводственим политикама, интерној контроли и интерној ревизији, и 

усвојен је правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем 

10.седница је одржана телефонским путем дана 26.02.2015.године, на којој је 

дата сагласност на измену и допуну одлуке о закупнини.  

11.седница је одржана дана 03.03.2015.године телефонским путем, на којој је 

дата сагласност на измену и допуну одлуке о закупнини.  

12.седница је одржана телефонским путем дана 07.05.2015.године, на којој су 

усвојене измене и допуне правилника о раду, усвојене су измене и допуне 

правилника о избору ученика генерације, усвојене измене и допуне 

финансијског плана и плана јавних набавки за 2015.годину, усвојен је извештај 

о раду директора за период од 01.09.2014.године до 30.04.2015.године, усвојен 

је извештај стручних органа и тимова о праћењу остварености образовно-

васпитног рада за период 01.09.2014.-30.04.2015.године, именовани су чланови 

стручног актива за развојно планирање,  и допуњен је годишњи план из 

историје учествовање на међународним такмичењима. 
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13.седница је одржана дана 15.06.2015.године, на којој су усвојене измене 

статута Сенћанске гимназије, и усвојене су измене и допуне финансијског 

плана и плана јавних набавки за 2015.годину. 

14.седница је одржана дана 24.06.2015.године телефонским путем, на којој су 

усвојене измене и допуне финансијског плана и плана јавних набавки за 

2015.годину. 

15.седница школског одбора је одржана дана 15.07.2015.године, на којој је 

изабран председник ШО у новоименованом саставу, усвојене су измене и 

допуне Статута Сенћанске гимназије и донета је одлука о расписивању 

конкурса за избор директора Сенћанске гимназије и избор комисије за 

прегледање пристиглих пријава на конкурс за избор директора  

16.седница је одржана телефонским путем 24.08.2015.године на којој је 

именована комисија за бодовање и састављање ранг листе запослених за чијим 

је радом престала потреба.  

 

РАД  САВЕТА   РОДИТЕЉА 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА   

У ПЕРИОДУ ОД  1. СЕПТЕМБРА 2014.  ДО 31. АВГУСТА 2015. 

1.Седница је одржана 15.09.2014.године, где је било присутно 17 од 22 члана. 

На седници је констатован престанак мандата и почетак мандата појединих 

чланова Савета. Изабран је нови представник родитеља у Школски одбор - 

Мркаић Саша. Усвојен је извештај директора о почетку школске 2014/2015. 

године, усвојен је Извештај о остварености Годишњег плана рада школе за 

2013/2014. годину и усвојен је Годишњи план рада школе за 2014/2015. годину. 

Донета је одлука о висини родитељског динара - 2500 динара у три рате. 

Изабран је ДДОР Нови Сад  а.д.о. за осигурање ученика - 342 динара годишња 

премија по ученику. 

2.Седница 27.10.2014.године присутно 18 од 23 члана. Усвојен  је Пословник о 

раду Савета родитеља. Изабрана су три представника у Школски одбор: 

Вукосављев Б. Габријела, Калман Жужана и Мркаић Саша. Дата је сагласност 

за одлазак ученика на сајам књига, и обавештени су родитељи о планираној 

анкети за самовредновање школе. 

3.Седница је одржана 12.06.2015.године, где је усвојен извештај директора о 

завршетку наставне 2014/2015 године, са кратким прегледом утрошка 

родитељског динара и извештајем о упису првака, као и о томе да се од сада 

родитељски динар скупља у 2 рате – у односу на досадашње три.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАД  НАСТАВНИЧКОГ   ВЕЋА 
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У 

ПЕРИОДУ ОД  1. СЕПТЕМБРА 2014.  ДО 31. АВГУСТА 2015. 
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Седницама председава директор Сенћанске гимназије,  Ева Ујхази.  

 

У школској 2014/2015 години је одржано укупно 14 седница Наставничког 

већа.  

Седницама председава директор Сенћанске гимназије,  Ева Ујхази.  

 

1.Седница је одржана 09.09.2014.године, где је усвојена подела часова, за новог 

члана Школског одбора до јануара је изабран Гашовић Јован и усвојени су 

извештаји о раду директора и стручних тимова као и план директора за нову 

школску годину.   

2.седница Наставничког већа је одржана 27.10.2014.године, где је усвојен 

Пословник наставничког већа, и изабрани су нови чланови представници већа у 

школски одбор – Нађ Силвија, Мариаш Илдико и Бицок Андреа Беата.  

3.седница Наставничког већа је одржана 19.11.2014.године, где је одлучено о 

питању штрајка, фотографисања ученика и семинарима.   

4. седница је одржана 23.12.2014.године, где се одлучивало о инвентару, 

матури, оценама на полугодишту, родитељском динару и обавештено је веће о 

инспекцијском прегледу. 

5.седница Наставничког већа је одржана дана 19.01.2015.године, где је тема 

била организовање светосавске свечаности и оцењивање ученика.   

6.седница Наставничког већа је одржана дана 03.03.2015.године, где је тема 

била оцењивање ученика, школска документација и родитељски допринос. 

7. седница Наставничког већа је одржана 25.03.2015.године, где су тема била 

лекарска оправдања, састанак са министром просвете и одржана такмичења.  

8.седница Наставничког већа је одржана 28.04.2015.године где је тема била 

екстерна евалуација школе.  

9.седница Наставничког већа је одржана 05.05.2015.године где је педагог 

излагао о посети часовима и предложени су чланови наставничког већа у тим за 

развојно планирање 

10.седница Наставничког већа је одржана 21.05.2015.године, са темама 

матурских испита, матурске свечаности, малом матуром и екстерном 

евалуацијом.  

11.седница Наставничког већа је одржана 12.06.2015.године, где је одлучено о 

записничару Наставничког већа, комисији за преглед документације четвртих 

разреда, прегледачима у основним школама, екстерној евалуацији и испраћају 

матураната. 

12.седница Наставничког већа је одржана 22.06.2015.године, где је усвојена 

измена правилника о раду наставничког већа, одређене су комисије за упис, и 

тема су били поправни испити, календар школске 2015/2016 године, 

родитељски динар и евиденција подигнутих оцена у дневнику.  

13.седница је одржана 21.08.2015.године, где су тема били организација 

поправних испита, информације о формирању одељења, технолошки вишкови, 

вишак часова, подела часова.  

14.седница је одржана 31.08.2015.године, где су тема били резултати 

поправних испита, разредне старешине, преузети наставници са листе 

технолошких вишкова и усвајање поделе предмета.  

 

РАД   СА  УЧЕНИЦИМА 
 

Решавање конфликата и ученичких питања 
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Ове школске године смо имали највише конфликата и проблема са одељењем 

4-2. Ученици се жале на то да су им се скоро сви професори променили од 

првог до четвртог разреда, што је истина, као што се и види из  горе наведених 

објективних разлога . Најизражаенији конфликт су имали са наставницом 

Ирином Медић. Жалили су се на то да она превише тражи од њих  и да их 

нереално оцењује. 

У разговору са одељењем, као и у разговору са наставницом,  увидела сам да је 

потребна стручна помоћ и ученицима и наставници. Организовала сам са 

психолошко-педагошком службом медијаторске  разговоре и тражила сам од 

ученика, као и од наставнице, да у отвореном и искреном разговору изнесу 

проблеме. Проблем је решен у позитивном смислу, ученици су отворено, али 

учтиво рекли наставници шта они од ње очекују, а и наставница је изнела своја 

запажања. Од тога дана ме ученици нису тражили, нити се наставница жалила 

на њих. 

У истом одељењу је настао конфликт између Каталин Пеновац, наставнице 

социологије, и ученика НН, који се понашао доста агресивно. Наставница је 

дошла код мене да се жали на ученика. Позвала сам разредног старешину, који 

је одмах узео у реке решавање овог проблема. Ученик се извинуо наставници. 

Одељење 4-2 је једно од најбољих одељења у школи, има изузетно добрих 

ученика, али, нажалост, неки ученици не воле да уче, долазе неспремни на 

часове и понекад се неучтиво понашају. 

Ученик 1-5 разреда, Ференц Сабо,  уписао се у гимназију из основне школе где 

се настава одвијала на енглеском језику, по наставном плану и програму 

енглеских основних школа. Он је живео у Београду, школу похађао на 

енглеском језику, а у  његовој породици се говори мађарски језик. 

Из тих околности су настали следећи проблеми везани за школовање у 

гимназији: 

непознавање стручне терминологије на мађарском наставном језику- хемија, 

биологија, физика, историја,мађарски језик,географија. 

Родитељи су веома кооперативни, вољни за сарадњу. На одељенском већу смо 

размотрили тај проблем и дошли до закључка да је њему потребно више 

подршке , али да се неће смањити критеријуми оцењивања. Разредни 

старешина је у недељном контакту са родитељима, контролише рад ученика и, 

после потешкоћа које смо имали на почетку школске године, можемо да 

установимо да ученик јако лепо напредује, мада је мало и лењ. 

Насиље у породици 

Пошто смо прошле године имали проблем са насиљем у породици, у сталном 

сам контакту са психологом школе, која је даље у  контакту са  ученицом. 

Рад са педагошко-психолошком службом 

Дневна сарадња у интересу ученика, обавештена сам о свим догађањима и о 

свим проблематичним случајевима. 

Педагог школе прати наставу и води ђачки парламент. У протеклом периоду  

педагошко-инструктивни рад са наставницима се одвијао на пољу 

проблематике: 

 вођење документације  

- књига евиденције 

- евиденција додатне, допунске, припремне наставе, секције 

- евиденција о такмичењима 

- оперативни месечни планови 
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- припреме за час 

- портфолио наставника и ученика 

 

 одељењско старешинство 

- формирање одељењске заједнице 

- актуелна питања 

 

 организација наставе 

- планирање часа 

- посете часовима 

 

 праћење успеха  и понашања ученика 

- оцене ученика 

- похађање наставе 

- успех на такмичењима 

- седнице наставничког и одељењског већа 

 

 друго 

- одлазак одељења у позориште... 

 

Педагошко-инструктивни рад иницирали су и наставници и педагог, а обављао 

се  после посећених часова, у зборници, у индивидуалним разговорима, преко 

електронске поште.  

*Извори о педагошко-инструктивном раду су: белешке дневних активности 

педагога, месечни план педагога, листа евиденције сарадње са наставницима, 

протоколи о посматрању часа. 

Држач за бицикле: 

Ученички парламнт је добио средства на конкурсу од којих су ме замолили да 

им се направи држач за бициклове. Техничко особље гимназије је у новембру 

месецу направило три држача за бициклове. 

ПРОСЛАВЕ 
 

Ученици су учествовали у прослави дана града, у прослави 135 год. Постојања 

гимназије, 11. септембра, и  Савиндана. Том приликом припремљен је свечани 

програм на српском језику и на мађарском језику  

Девојачки  хор  гимназије 
 

На почетку мога мандата у „Сенћанској гимназији“ није посојао хор, веома сам 

поносна на то да смо успели да организујемо хор који  је посигао изванредне 

резултате. 

 

Интердисциплинари  камп за 2. и 3. Разреде. Главни организатори кампа су 

Бурањ Каталин и Атила Пинтер. 

Интердисциплинарни камп је био организован за ученике 2. и 3. разреда са 

цињем да се прошире сазнања из историје, књижевности, сликарства и музике 
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17.века на интерактиван начин, односно да ученици знају да повежу ове делове 

културе у једну целину. 

Камп је трајао 4 дана, храну и смештај су организатори  обезбедили од 

средстава успешног конкурисања, и донација. 

 

ИСПИТИ у школи се организују као испити за ванредне ученике и за редовне 

ученике, по плану и програму гимнзије. 

Ове године је матурирало из наше школе 50 ђака са успехом одличан. Било је 

24 кандидата за диплому „Вук Караџић“, од тога је 21 ученик добитник исте.  

Имали смо једног ванредног ученика, који није положио испите у јунском и 

августовском року.   

Имали смо два ученика на поправном испиту ове године, оба ученика су 

положила.  

 

ИНФОРМИСАЊЕ: Трудим се да наставници, родитељи и ученици буду увек 

благовремено информисани о свим дешавањима у школи. Исто ако ми је веома 

важна и сарадња са медијима, као што су Тв, радио и новине и електронска пошта. 

ФИНАНСИЈЕ 

 Свих ових година активно сам учествовала  у доношењу 

финансијских  планова. Циљ ми је био да школа буде што боље 

технички опремљена. Протеклих година купили смо 

  лаптопове за наставнике,  

 мултимедијалне пројекторе за наставу,  

 таблете, видео надзор , 

 намештај- столице, столове, катедре за наставнике, 

 ,школске табле, беле и класичне, 

 књиге за библиотеку , 

 мултифункционалне уређаје,  

 фотокопир у боји,  

 нов комби, лопте,  

 справе за фискултурну салу. 

УЧЕНИЧКИ   ДИНАР -  У сарадњи са саветом родитеља и са школским 

одбором успели смо сваке године да сакупимо родитељски допринос које смо 

користили за: 

 набавку опреме за наставу- рачунари, таблети, фотокопир, опрема за 

фискултурну салу, набавка књига за библиотеку. 

 набавка књига за ђака генерације и за ђаке које су постигли изузетне 

резултате на такмичењима; 

 набавка мајица за треће разреде за испраћај матураната. 
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ЈАВНЕ   НАБАВКЕ -  
Учествовали смо на разним конкурсима и добили  следећа средства: 

Датум Назив Објављен од Одобрена 

средства 

Купљено 

25.12.2014. Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

опреме 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

  

300.000,00 

40 таблет 

1 пројектор 

16.10.2014. Одобрена 

средства за 

билингвалну 

наставу 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

718.200,00 18 лаптоп 

06.10.2014. Одобрена 

средства за 

билингвалну 

наставу 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

41.800,00 1 пројектор 

02.10.2014. Конкурс за 

финансирање 

реализацијуе 

„Здравствено 

васпитање о 

репродуктивном 

здрављу“ 

Покрајински 

секретаријат 

за спорт и 

омладину 

  

  

245.000,00 

  

  

Исплаћен је 

едукатор и 

реализован 

пројекат 

10.12.2014. Конкурс за 

финансирање 

образовања 

Национални 

савет 

мађарске 

националне 

мањине 

  

50.000,00 

  

2 камере 

21.04.2015. Конкурс за 

финансирање 

школског 

спорта 

Локална 

самоуправа 

Сента 

 

40.000,00 

Спортска опрема 

30.04.2015. Неговање 

односа са 

братском 

школом 

Секереш 

Ласло 

Фондација 

47.863,05 Организација 

сусрета 

Сенћанске 

гимназије и 

школе из 

Кездивашархеља, 

Румунија – пост 

финансирање 
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05.06.2015. Конкурс за 

финансирање и 

суфинансирање 

образовања 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

245.882,00 – 

намештај за 

кабинет 

хемије бр 25 

 

624.000,00 – 

стручно 

усавршавање 

наставника 

12 комада клупа,  

6 комада енерго 

додатка са 

судопером,  

30 комада 

лабораторијских 

столица на вијак 

23.06.2015. Конкурс за 

финансирање 

опреме 

Покрајински 

секретаријат 

за 

образовање, 

прописе 

националне 

мањине 

306.172,00  6 комплетних 

рачунарских 

конфигурација 

 

 

ИЗВЕШТАЈ - ОБУЋА 

Током 2015.године купили смо чистачицама, домару и наставнику фискултуре 

радну обућу, и то по следећој динамици: 

Датум Назив Износ 

03.03.2015. Обућа-2 пара чистачицама 5.980,00 

04.03.2015 Обућа-1 пар домару 2.990,00 

04.03.2015 Обућа-2 пара чистачицама 5.980,00 

02.04.2015 Обућа-1 пар наставнику 

фискулт. 

6.990,00 

 Укупно: 21.940,00 

 

ЗГРАДА 

УГОВОР О  КОРИШЋЕЊУ  ЗГРАДЕ 

Пошто смо годинама имали проблем са коришћењем простора у згради, по 

налогу буџетског инспектора Илоне Ленђел, 25.09.2014. године склопили смо 

уговор са Економско-трговинском и Медицинском школом о коришћењу 

зграде. По том уговору смо тачно дефинисали која школа када: 

 користи  просторије,  

 кречи просторије, 

 купује намештај и потребне инсталације, 

 чисти просторије, ходнике и двориште. 

Уговор се налази у прилогу. 

 

КРЕЧЕЊЕ: 

После дугог низа година заједно са Економско-трговиснком школом  успели 

смо да окречимо ходнике на приземљу , секретаријат гимназије и укупно десет 

учионица. Укупан износ радова је био 450,000.00 дин; од тога је гимназија 

платила 275,000.00 дин. а Економско-трговинска школа 175,000.00 дин. 

Ходници на првом спрату су такође окречени.  За ову годину планирамо 

наставак кречења ходника на другом спрату и још 10 учионица.  
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ЗАМЕНА   ПРОЗОРА: 

Општина Сента је расписала конкурс за замену прозора на згради гимназије. 

Радови је требало да почну 22. јуна и да се заврше 13. августа. Замењују се 

прозори на уличној страни зграде, капија за ђачки улаз и поправиће се главна 

капија. Извођач радова је од наручиоца радова – Општине Сента – добио 

продужење рока до 15.09.2015.године. 

 

ВИДЕО   НАДЗОР: 

У децембру 2013. године је украдено седам  дневника  из зборнице гимназије. 

Општинска управа је по хитном поступку обезбедила видео надзор који се  ове 

школске године допунио са још четири камере. 

 

ИЗГРАДЊА   ГАРАЖЕ 

 

Крајем маја 2014. године општина Сента нам је купила нов комби . У новембру 

месецу техничко особље гимназије је саградило гаражу за комби у дворишту 

гимназије, тј оградили су већ постојећу  надстрешницу. 

 

РЕНОВИРАЊЕ 

 

Комплетно је реновирана учионица бр 25 на првом спрату, која је кабинет за 

хемију. Извршена је замена доводних и одводних цеви, урађено је ново 

бетонирање и поплочавање кабинета, учионица је окречена и снабдевена новим 

намештајем – клупама, специјалним судоперама и лабораторијским столицама.  

 

ДОНАЦИЈЕ: 

За поправку подова у делу ходника испед учионице 11 и 11А  добили смо 

донацију од Керамике Кањиже 16 м2 вањских и 100,5 квадратних метара 

унутрашњих подних плочица. Плочице се налазе у подруму гимназије. 

 

КРОС 

Два пута годишње се организује редован крос у школи. Резултати су веома 

лепи. На кросу учествују сви ученици,  али и велики број наставника.  

Датум одржавања јесењег кроса: 13.10.2014.године 

 Датум одржавања  пролећног кроса: 30.04.2015.године.  

Одржан је и крос РТС-а на дан 15.05.2015.године.  

 

БИЛИНГВАЛНА    НАСТАВА 

У школи у четири одељења ђаци слушају наставу двојезично. Континуирано 

пратим њихов рад и напредак у сарадњи са психологом школе и наставницом 

Емеше Бот, која је задужена за билингвалну наставу. Редовно се састајемо и 

добијам од њих извештај. Наставници су учествовали на семинарима и 

стручним скуповима у вези билингвалне наставе у Србији и у иностранству. 

Наставници билингвалне наставе редовно посећују  часове колега које исто 

држе двојезичну наставу,  и након одржаног часа врше његову евалуацију. 

Од ове године се проширује група предмета који се уче двојезично – 

филозофијом. Наставница Милица Рамадански  предаје и у мађарским и у 

српским одељењима. Положила је језички испит на нивоу Ц1 и завршава 

обавезан курс који је прописан за наставнике који раде у двојезичним 

одељењима –Клил. Цена курса је 14,000.00 дин, коју школа плаћа. У првом 
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тромесечју школске 2014/2015. године школу је посетио Слободан Борђошки 

испред Педагошког завода Војводине. Спровео је тестирање ученика 

билингвалних одељења и то других и трећих разреда на српском и мађарском 

наставном језику из предмета: матерњи језик и књижевност (српски и 

мађарски) и математика. Као контролна одељења је одабрао ученике 

паралелних одељења општег типа. 

Школа није добила написмено резултате тестирања, нити је била упућена у 

садржај тестова. По речима ученика, тестирани су из градива претходне године, 

што је за њих било зачуђујуће, јер су очекивали градиво текуће године. 

Ученици одељења којима је матерњи језик српски били су тестирани из 

граматике, док су ученици којима је матерњи језик мађарски тестирани 

питањима из књижевности. Тестови су, по њиховим речима, били тешки. 

Према незваничним резултатима, јер званичне школа није добила, ученици 

билингвалних одељења су били успешнији од ученика контролних одељења.  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРИЈЕНТАЦИЈА  УЧЕНИКА 

 

Мини сајам образовања 

 

Почетком другог полугодишта, 28.01.2015. године, нашим ученицима смо 

обезбедили презентацију Сегединског Универзитета из Мађарске. На овој 

презентацији наши ученици из одељења на мађарском наставном језику имали 

су прилику да од самих професора и студената добију све важне информације о 

школовању и могућим стипендијама. У истој недељи, 31.01.2015. године, 

угостили смо и факултет Етвеш Јожеф из Баје, Мађарска, који је такође 

представио своје програме нашим ученицима.  

 

У сарадњи три школе - Сенћанске гимназије, Економско-трговинске 

школе и Средње медицинске школе, други пут по реду организован је ''Мини 

сајам образовања'' у згради Сенћанске гимназије. Сајам је одржан у суботу, 

21.фебруара од 10 до 14 часова. Ученицима наше три школе представило се 

седамнаест излагача, факултети и високе школе из Суботице, Новог Сада, 

Београда, Бачке Тополе и Кикинде. На сајам, као посетиоци, су били позвани и 

ученици из околних средњих школа. Овакав вид окупљања и представљања 

факултета је препознат као најефикаснији у пружању информација нашим 

ученицима у одабиру даљег школовања.   

 

На основу жеља наших ученика позвали смо факултете и високе школе. Нашем 

позиву одазвали су се следећи: 

 

1.Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица 

2.Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд 

3.Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

Суботица 

4.Економски факултет Суботица 

5.Технолошки факултет Нови Сад 

6.Пољопривредни факултет Нови Сад 

7.Висока пословна школа струковних студија Нови Сад 

8.Природно-математички факултет  Нови Сад 

9. Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић Нови Сад 
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10.Универзитет Едуконс Сремска Каменица 

11. Факултет за биофарминг Бачка Топола 

12.Европски Универзитет, Фармацеутски факултет Нови Сад 

13.Висока школа струковних студија за образовање васпитача Кикинда 

14.Висока техничка школа струковних студија – Суботица 

15.Правни факултет за привреду и правосуђе Суботица 

16.Факултет за европске, правно-политичке студије Нови Сад 

17.Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић" – 

Београд 

 

Поред презентација организованих у школи, са ученицима су рађена 

индивидуална испитивања и тестирања, вођени су разговори са школским 

психологом о појединачним способностима. 

 

30. априла 2015. године матуранти Сенћанске гимназије присуствовали су на 

заједничком предавању Омладинске организације војвођанске мађарске 

националности и Националног савета мађарске националне мањине о 

стипендирању студената. 

 

САРАДЊА   СА   ЗДРАВСТВЕНИМ   ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 Сенћанска гимназија сарађује са здравственим установама, између осталог 

сваке године сваки ученик гимназије присуствује на систематском 

стоматолошком прегледу. 

Прегледи се обављају у стоматолошкој ординацији дечјег диспанзера у Сенти 

по посебном распореду. 

СИНДИКАТ   ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У „Сенћанској гимназији“ основан је синдикат ГСПРС „Независност“ 

„Сенћанска гимназија“. Иницијатива за оснивање синдиката потекла је октобра 

месеца 2014. године.  

Решење о упису синдиката у Регистар синдикалних организација добијено је од 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и достављено 

је УГС НЕЗАВИСНОСТ 13.01.2015. године, а ГСПРС „Независност“ 

„Сенћанска гимназија“ преузела је Решење и печат дана 16.01.2015.године.  

Синдикат је званично уписан у регистар 23.01.2015. године, након чега је 

покренут поступак за добијање ПИБ-а и осталих потребних докумената. 

На конститутивној седници ГСПРС „Независност“ „Сенћанска гимназија“ 

одржаној 19.01.2015. године за главну повереницу одабрана је Андреа Беата 

Бицок, за заменика главне поверенице Тибор Патаки, за секретарку Илдико 

Мариаш, за чланове Надзорног одбора Илдико Фаркаш, Силвија Нађ и Рита 

Бевиз Каваи, а за предсеницу надзорног одбора Илдико Фаркаш. У синдикат је 

учлањено 24 (двадесетчетири) радника школе. 

Рад синдиката у „Сенћанској гимназији“ врши се неометано. Са директорком 

Евом Ујхази успостављен је договор да ће се канцеларија педагошко-

психолошке службе уступити председници синдиката, да ће се помоћна 

просторија „Сенћанске гимназије“ користити повремено за синдикалну 

куповину чланова синдиката. Све из договора директорка је испоштовала. 

Председници синдиката, по закону, одобрила је надокнаду за обављање 

поменуте делатности, која јој по закону припада. 

Главна повереница синдиката- ГСПРС „Независност“ „Сенћанска гимназија“ 
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Андреа Беата Бицок 

ПОСЕТА 

Дана 30.01.2015 године посетио  нас  је Покрајински секретар за обарзовање 

,прописе , управу и националне мањине- националне заједнице, Њилаш Михаљ. 

Обишао је школску зграду, попричао је са наставницима  и био је веома 

заинтересован за проблеме са којима се суочава гимназија.  

СЕМИНАРИ 

У школи смо током првог полугодишта организовали три семинара. 

Школс

ка 

година 

Назив 

семинара 

Катало

шки 

број 

Датум 

одржав

ања 

Статус 

програма 

Компетен

ције 

Приор

итет 

Бројучес

ника 

Број 

бодо

ва 

2014/2

015. 

 

Искористи 

час 

376 11.10.2

014. 

К2 П2 24 8 

Асертивно

м 

комуника

цијом до 

успеха 

87 25.10.2

014. 

К4 П4 30 8 

Подршка 

злоставља

ном 

детету 

55 06.12.2

014. 

К3 П6 20 8 

 

У  нашој школи одржано је пет акредитованих семинара. Одржани семинари су 

обухватили развијање компетенција запослених које се односе на поучавање и 

учење, подршку развоју личности детета и ученика и комуникацију и сарадњу. 

У погледу приоритетних области стручног усавршавања, одржани семинари су 

највише допринели развоју комуникацијских вештина и превенцији насиља, 

злостављања и занемаривања. 

УВОЂЕЊЕ НОВОГ ПРЕДМЕТА ФАКУЛТАТИВНЕ  НАСТАВЕ: Сенћанска 

гимназија је  учествовала на конкурсу који је расписао Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину у сарадњи са Институтом за јавно здравље 

Војводине на тему „Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу“. 

Школи је одобрено учешће у пројекту са 6 одељења других разреда који се 

спроводи током године. Пројекат спроводи едукатор који је учествовао у обуци 

Института. 

Време реализације је школска 2014/2015. година. 

Циљеви сексуалног образовања су следећи: 

11. Створити толеранцију, отвореност и поштовање према сексуалности, 

различитим стиловима живота, ставовима и вредностима. 

12. Поштовати сексуалне и полне различитости и бити свестан сексуалног 

идентитета и полних улога. 

13. Оснажити младе да могу да остваре информисане изборе базиране на 

разумевању и да се понашају одговорно према себи и свом партнеру. 

14. Добити сазнања о људском телу, његовом развоју и функционисању, 

нарочито у погледу сексуалности. 
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15. Омогућити младима да се развију као сексуална бића, да изразе своја 

осећања и потребе, да искусе сексуалност на пријатан начин и да остваре 

сопствену полну улогу и сексуални идентитет. 

16. Омогућити добијање правих информација о физичким, сазнајним, 

социјалним, емотивним и културалним аспектима сексуалности, 

контрацепције и превенције сексуално преносивих инфекција. 

17. Добити потребне животне вештине које се доносе на сексуалност и 

партнерске односе. 

18. Добити информације о могућностима коришћења саветовачлишта и 

медицинске помоћи у вези са питањима сексуалности. 

19. Бити способан за изградњу сексуалних партнерских односа у којима 

постоји узајамно разумевање и поштовање према узајамним потребама. 

Ово је превенција сексуалног слостављања. 

20. Бити способан да се комуницира о сексуалности, емоцијама и односима 

и имати томе примерен речник. 

Едукација се одвија у форми радионица. У току године је предвиђено 14 

радионица. Пројекат је успешно реализован. 

ПОСЕТА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАУ 

 

Ученици Сенћанске гимназије су  30.октобра, на школски дан, посетили 59. 

међународни сајма књига у Београду.  У целодневној посети учествовало је 48 

ученика, које су пратили проф. историје Јован Гашовић као организатор и вођа 

пута, и школски библиотекар Снежана  Сабљић.  Поред организације, професор 

Јован Гашовић је обезбедио и  спонзорство сенћанских предузећа за набавку 

књига за школску библиотеку.  До посете Сајму  новчана средства је донирало 

предузеће NEO - DISPLAYS DOO SENTA а до 12. децембра и  Пољопривредна 

стручна служба Сента    

 

САРАДЊА   СА   ПОЛИЦИЈОМ 

Договор са командиром Полицијске станице у Сенти, Владимиром Никочевим 

Договорена је сарадња ПУ Сента и Сенћанске Гимназије у вези следећих 

активности: 

- Предавања на родитељским састанцима 

- Предавања ученицима на часовима одељењског старешине 

- Посета ПУ Сенти од стране ученика 

- Могућност учешћа родитеља у ноћним патролама са дежурним 

радницима ПУ Сента 

Договор је обављен у секретаријату Сенћанске Гимназије.  

АФИРМАЦИЈА   ШКОЛЕ 
Представили смо школу у разним основним школама и то: Ади, Утринама, 

Кањижи, Сенти, Падеју, Остојићеву, Чоки, Санаду, Молу, Новом Кнежевцу и 

Гунарашу. 

 

Припрема промотивног материјала 
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Дизајн, припрема и штампање плаката и флајера – Бенчик Андреа, 

наставник ликовне културе. Извори за слоган на флајерима: мишљење наших 

ученика о школи. 

Припрема PowerPoint презентације – Нађ Силвиа, наставник рачунарства и 

информатике 

Снимање промо филма – Тот Норберт, Сабо Адам и Касаш Акош из одељења 

3/7.  

 

Координатори промоција:Ароксалаши Лаура, наставник физике,  и Колар 

Марија, педагог. 

 

 

УЧЕНИЧКИ   ПАРЛАМЕНТ 

До сада је одржано 6 састанака парламента. Организовали смо до сада следеће 

акције: 

- 05.09.2014. вашар уџбеника 

- 24.10.2014. бруцошијада за прваке 

- 05.12.2014. Микулаш, подела чоколадица и кићење јелке 

- 15.-17.12.2014. хуманитарна акција сакупљања поклона за незбринуту 

децу 

- 27.01.2015. били домаћини гостима на приредби поводом Св.Саве 

- 30.01.2015. дочекали смо покрајинског секретара Њилаш Михаља 

- 13.02.2015. подела порукиц а за Дан заљубљених, кићење школе 

- 02.04.2015. учествовали на јавној расправи у Суботици поводом учешћа 

парламента у одлучивању у школи 

У плану је прослава радости пролећа уз програм такмичења у талентима и 

кување котлића. 

Забрана пушења 

У нашој школи,  у зборници, у фискултурној сали и код места за одлагање 

бицикала истакнуте су одлуке о именовању лица задуженог за контролу 

забране пушења у отвореном и затвореном простору школе, на којима су имена 

и контакти задужених особа. 

Педагошки рад са наставницима 

У протеклом периоду педагошко-инструктивни рад са наставницима се одвијао 

на пољу проблематике: 

 вођење документације  

- књига евиденције 

- евиденција додатне, допунске, припремне наставе, секције 

- евиденција о такмичењима 

- оперативни месечни планови 

- припреме за час 

- портфолио наставника и ученика 

 

 одељењско старешинство 

- формирање одељењске заједнице 
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- актуелна питања 

 

 организација наставе 

- планирање часа 

- посете часовима 

 

 праћење успеха  и понашања ученика 

- оцене ученика 

- похађање наставе 

- успех на такмичењима 

- седнице наставничког и одељењског већа 

 

 друго 

- одлазак одељења у позориште... 

 

Педагошко-инструктивни рад иницирали су и наставници и педагог, а обављао 

се  после посећених часова, у зборници, у индивидуалним разговорима, преко 

електронске поште.  

*Извори о педагошко-инструктивном раду су: белешке дневних активности 

педагога, месечни план педагога, листа евиденције сарадње са наставницима, 

протоколи о посматрању часа. Културне активности у организацији школског 

библиотекара 

 

У свечаној сали школе 9. септембра је организован књижевни сусрет под 

називом „Острва и тајне“ који је плод континуиране сарадње школске 

библиотеке и уредништва сенћанског електронског књижевног часописа и 

издавача „зЕтна“. Сусрет је уприличен у оквиру међународног књижевног 

пројекта, односно књижене радиоице под називом „На Киркином острву“, који 

је реализован у организацији Српског књижевног друштва из Београда и 

часописа „зЕтна“ у периоду од 8. до 12. септембра.    

Гости ученика „Сенћанске гимназије“ били су награђивани савремени писци 

Владан Матијевић, Марија Шимоковић, Звонко Карановић и Вуле Журић као 

модератор. У програму су учествовали ученици школе и глумци Камерне сцене 

„Мирослав Антић“, Ђурђина Самарђић и Себастиан Губик а госте је 

представила библиотекарка Снежана Сабљић.   

 

*** 

 

Захваљујући сарадњи са зЕтном 7. новембра у свечаној сали школе је 

уприличен  и књижевни сусрет на мађарском језику, који се већ трећу годину 

организује у оквиру  „зЕтна књижевног фестивала“, од стране Националног 

савета Мађара проглешеним манифестацијом од посебног значаја и подржаним 

од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 

заједнице.  Сусрет под називом  

Током књижевног сусрета под називом „Csempész, alteregó s versbetét”, са 

песником, прозним писцем , преводиоцем и уредником часописа  Ex Symposion, 

Петером Божиком, разговарали су писци Роланд Орчик и Арпад Нађабоњи. 
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Поздравну реч је одржала професорица  мађарског језика и књижевности 

Аранка Јухас а у програму је учествовала и ученица Река Тот.   

 

*** 
 

Културни програм реализован у сарадњи школског библиотекара и оба 

наставника српског језика а посвећен 150-годишњици рођења Бранислава 

Нушића, уприличен је у школској библиотеци 12. децембра. Учесници 

програма били су ученици неколико одељења са различитим улогама, од 

представљања Нушићевог стваралаштва путем видео пројекција, преко 

озбиљних анализа Нушићевог комедиографског рада, до сценског извођења 

призора из Нушићевих драма у костимираним улогама, реторског наступа по 

начелима беседништва из Нушићеве „Реторике“ и духовите конферансе. Стога 

је час истовремено најављен као угледни а публику су чинили ученици два 

одељења, наставници и стручни сарадници.       

 

 

Представе, сајам и остале посете 2014/2015.године 

Датум Место Активност Присуствовали 

09.09.2014. Свечана 

сала школе 

Књижевни сусрет "Острва и тајне" 

Писци: Карановић Звонко, Матијевић 

Владан, Шимоковић Марија 

Библиотекар, 

одељења на 

српском н.језику 

11.09.2014. Градска 

кућа 

Свечани концерт хора за Дан Сенте одељење 3/4 

30.10.2014. Београд Посета 59. Међународног Сајма књига  Јован Гашовић и 

ученици 

07.11.2014. Свечана 

сала 

Час књижевности у оквиру Књижевног 

фестивала zEtna XI 

Гост:Божик Петар, Модератори:Нађ 

Абоњи Арпад и Орчик Роланд  

Библиотекар, Јухас 

Аранка и 

одељења:1/4,1/5,3/3

,3/5, 4/3 и4/5. 

13.11.2014. Дом 

културе 

Посета изложбе Бањалучки архив 

поводом стогодишњице Сарајевског 

атентата  

Јован Гашовић и 

ученици 

23.11.2014. СНП Нови 

Сад 

Посета опери"Тоска", Ђ.Пучини Ученици и 

професори 

02.12.2014. Дом 

културе 

Представа- Сенћанско мађарско камерно 

позориште 

Одељења 2. 3. и 4. 

разреда 

10.12.2014. Алкотохаз Ловаш Илдико прказ књиге Нађ Абоњи Арпад 

и одељење 4/3 

12.12.2014. школа Културни програм посвећен 150-

годишњици рођења Бранислава Нушића 

(угледни час) 

Библиотекар, 

Андреа Б.Бицок и 

одељења на 

српском - 

публика:2/1, 2/2, 

наставници и 

стручни сарадници 

09.02.2015. Дом 

културе 

Представа - "Шмизле"  

Камерна сцена "Мирослав Антић" 

Одељења на 

српском наставном 

језику 

17.04.2015. Алкотохаз Филм представа Шифлиш Золтан Нађ А.Арпад и 
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одељење 4/3 

20.04.2015. Алкотохаз Приказ књиге Суровец Кити Мезеи Жофиа и 1/5 

21.04.2015. Алкотохаз Представа Вереш Шандор Мезеи Жофиа и 2/3 

27.04.2015. школа Предавање саобраћајне полиције 4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ И 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
 

Извештај о допунској и додатној настави 

 из физике у школској 2014/2015 години 

Допунска настава је у школској 2014/2015 години одржавана према потреби. 

Допунска настава је заказивана укупно 9 пута. Одржана је за ученике 

II4,III1,III2,III6,III7 i IV1. 

Допнски часови су одржани пре писања контролних задатака, затим на молби 

ученика који су били одсутни са часа ради разјашњења одређених теоријских 

појмова и допунска настава је одржан ради пружања могућности за поправке 

лоших оцена. 

Допунска настава је посебно била заказивана за ученике III1 разреда, посебно за 

Катарину Вајагић, Димитрије Мирић, Хусак Ференц, Марковић Момчило и 

Милица Бечејски.Сем Милице и Момчила сви су били присутни, пружена 

помоћ је уродила плодом, контролни задатак рачунских вежби су успели да 

ураде за тројку. 

 

Додатна настава је била предвиђена за припрему ученика за такмичење i za 

пружање помоћи приликом припрема матурских радова из физике.У школској 

2014/2015 године ученици су били заинтересовани за такмичење Szent –Györgyi 
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Albert”,за такмичење из физике ,коју је предвидео Министарство просвете 

Србије и за такмичење „Fényes Magyarok”.  

 

Сента,20.06.2015                                                                     предметни  наставник 

                                                                                                Лаура Ароксалаши 

 

 

Извештај о остваривању допунске идодатне наставе  

из историју  у Сенћанској гимназији 2014/15. школске године 

 

 

Током 2014/15. школске године допунска настава из историје је одржавана у 

складу са годишњим планом рада и извођена је са ученицима који су постигли 

слабији успех (за ученике са оценом недовољан обавезно а за довољан по жељи 

ученика). Нагласак је стављен на суштински или тежи, ђацима мање разумљиви 

део градива, односно основни ниво знања. Овакви часови су дали добре 

резултате. Допунска настава је организована заIIIразред. 

     Што се додатне наставе тиче она се огледала у припреми ђака за такмичење 

из историје на мађарском језику „TUDOK” и „Genius” (II, III разред), при чему 

су као оријентир коришћени презентације и тестови за такмичење из 

претходних година као и у виду проширења знања из историје са ученицима 

који су постигли одличан успех и показују веће интересовање за предмет. 

 

Сента, 30.08.2015.                                                                    Професор историје 

                                                                                             Баша Ђерђ (Basa György) 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОЈ, ДОДАТНОЈ И ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

     У 2014-15 школској години су држани допунски часови ученицима којима је 

било потребно, нарочито у првим разредима. Теме су биле: I-V деклинације, 

глаголска времена грађена од презентске основе и перфекат, личне и присвојне 

заменице. Држање допунских часова се наставља ученику Марк Попов из 

разреда првог 1, јер је школску годину завршио негативним успехом. Ученици 

других разреда су слабије долазили на допунске часове. Теме су биле: 

индикативна времена активна и пасивна, компарација придева, депонентни и 

семидепонентни глаголи, акузатив и номинатив са инфинитивом, неправилни 

глаголи, партиципи, цпа и цпп. Ученици су успешно исправили оцене и сви 

имају позитиван успех. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

    На додатну наставу долазиле су ученице, Ивана Којић, Анћела Мајкић, 

Молнар Акош, Ковач Бертина, Чувик Шаролта и Маја Умићевић, и 

кандидаткиње за Државно такмичење, Ана Бали и Сенић Даниела из првих 

разреда. Часови су одржани месечно. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

     Припремна настава је држана ученику Тири Ерик, четврти 5 резред, градиво 

првог и ругог разреда, који је разредни испит положио одличним успехом.  

Припремни рад је одржан и за ученице Сенић Даниела, која је у међувремену 

одустала од припремања и такмичења, пошто није имала могућности да 

преводи са латинског на мађарски језик. Припреме је наставила Ана Бали, 

ученица првог 1 разреда, учествовала на Државном такмичењу у Београду, 16. 

05.2015. год. у Трећој београдској гимназији, и постигла 64. бодова, 21. 

резултат 

 

 

Предметни професор  

Рита Бевиз Каваи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ДОДАТНОЈ, ДОПУНСКОЈ И ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНИК: АНДРЕА БЕАТА БИЦОК 

 

Врста наставе 

Број 

одржаних 

часова 

Списак обрађених 

тема 

Број 

обухваћених 

ученика 

ДОПУНСКА 12 

1. Наука о 

књижевности 

2. Књижевне врсте и 

родови 

3. Књижевност 

модерне 

4. Методологија 

проучавања 

књижевности 

5. Европски 

романтизам 

12 
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6. Лексикологија 

7. Средњовековна 

књижевностђ 

8. Синтакса 

9. Авангарда  

10. Реализам 

ДОДАТНА  

припрема за 

такмичење 

23 

1. Фонетика 

2. Фонологија 

3. Дијалекти српског 

јез. 

4. Правопис 

5. Променљиве и 

непроменљиве речи 

6. Лексикологија 

7. Синтакса 

12 

ПРИПРЕМНА 

Припрема за 

матурски испит 

9 

1. Бранислав Нушић 

2. Јован скерлић 

3. П. П. Његош  

3 

УКУПНО 44 20 27 

 

 

 

Сента, 31.08.2015. 

Наставник: 

Андреа Беата Бицок 

 

 

 

 

Извештај о остваривању допунске и додатне наставе 

из енглеског језика у 2014/15. школској години  

 

 Током 2014/15 школске годинедопунска настава из енглеског језика је 

одржавана у скалду са годишњим планом рада и извођена је са ученицима који 

су постигли слабији успех. Нагласак је стављен на суштински или тежи део 

градива. Резултат допунских часова је добар.  

Што се додатне наставе тиче, одржани су часови у складу са плановима. На 

додатним часовима смо се бавили углавном граматиком енгкеског језика. 

                                                                                      

    Професор енглеског језика 

30.06.2015.                                                                                            Емеше Бот 

 

 


