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

(''Сл. гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020) и 

члана 40 Статута Гимназије ''Светозар Марковић'' у Нишу (дел. број 02-684/18 од 26.03.2018. 

године), Школски одбор, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, доноси 

 

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ГИМНАЗИЈЕ ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' У НИШУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2021. ГОДИНУ 

 

 
У  Годишњем плану рада школе за школску 2021/2022. годину мењају се и допуњују следеће 

одредбе:  

Члан 1. 

На страни 4, у табели ''Општи подаци о школи'' уместо ''шифра делатности 80220'' сада стоји 

''шифра делатности 85.31''. 

Члан 2. 

На страни 10, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' код броја 12. у делу наставни предмет и 

недељна норма часова уместо ''француски језик; ЈМК; ГВ'' 19 часова'' сада стоји ''француски 

језик, 10 часова''. 

Члан 3. 

На страни 10, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' под бројем 28 уместо ''Милица Ђорђевић'' 

сада стоји ''Јована Здравковић''. 

Члан 4. 

На страни 11, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'', код броја 49 у делу наставни предмет и 

недељна норма часова уместо ''хемија; примењене науке; примењене науке; примењене науке 

1; број часова 9'' сада стоји ''хемија; примењене науке, недељна норма часова 8''. 

Члан 5. 

На страни 11, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'', код броја 59 уместо ''Ана Видојковић'' сада 

стоји ''Ана Љубић''. 

Члан 6. 

На страни 11, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' под бројем 69. текст ''Петар Петровић'', 

физичко васпитање; ЗСП, 8, Факултет физичке културе'' мења се текстом ''Марина Петровић, 

примењене науке, 3, Природно-математички факултет''.  

Члан 7. 

На страни 11, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' код броја 70. текст ''Димитрије Станковић, 

физичко васпитање, 2, Факултет физичке културе'' мења се текстом ''Димитрије Станковић, 

физичко и здравствено васпитање; ЗСП, 10, Факултет физичке културе''. 

Члан 8. 

На страни 12, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' код броја 80. текст ''Митић Тадија, 

економија и бизнис, 14, Економски факултет'' мења се текстом ''Митић Тадија, економија и 

бизнис; КАС,, 6, Економски факултет''. 

Члан 9. 

На страни 12, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' после броја 96 додаје се број 97 са текстом 

''Александра Јањић, економија и бизнис, 8, Економски факултет''. 

Члан 10. 

На страни 12, у табели 2.2.1.3 ''Наставни кадар'' после броја 97 додаје се број 98 са текстом 

''Јелена Спасов, ЈМК;  грађанско васпитање, ИБ, 10,Филолошки факултет''. 

 

  



Члан 11. 

На страни 12, у табели 2.2.1.4 Библиотека, текст под бројем 4. мења се и сада 

гласи:''Душанка Тошић Милојковић, библиотека, 50%, Филозофски факултет''. 

Члан 12. 

На страни 14, у табели 2.2.1.8 Наставни кадар који нема пуну норму часова код броја 4 

уместо ''Ана Видојковић'' сада стоји ''Ана Љубић''. 

Члан 13. 

На страни 14, у табели 2.2.1.8 Наставни кадар који нема пуну норму часова после броја 36 

додаје се број 37 са текстом ''Марина Петровић, ПН, 3, 15%'' и број 38 са текстом ''Александра 

Јањић, економија и бизнис, 8, 40%''. 

Члан 14. 

На страни 17, 3.1 Бројно стање ученика, одељења и група, у табели ''Друштвено-језички 

смер'' уместо ''III разред 3 одељења'' сада стоји ''III разред 2 одељења''. У истој табели уместо 

''IV разред, 2 одељења, '' сада стоји '' IV разред, 3 одељења''. 

Члан 15. 

На страни 17, 3.1 Бројно стање ученика, одељења и група, у табели ''Природно-математички 

смер'' уместо ''III разред 4 одељења'' сада стоји ''III разред 5 одељења, број ученика 108''. У 

истој табели уместо ''IV разред, 5 одељења, '' сада стоји '' IV разред, 4 одељења, број ученика 

124''. У колони Свега сада стоји ''број ученика 493''. 

Члан 16. 

На страни 17. после табеле ''Природно-математички смер'' додаје се табела ''Програм 

интернационалне матуре'' 

 

Разред Број одељења Број ученика Састав по полу 

      М                    Ж 

III 1 14      6                        8 

IV 1 18      9                        9 

Свега 2 32     15                      17 

 

Члан 17. 

На страни 32, у делу 3.3 Радно време запослених, у табели Библиотека, број 3 мења се и 

сада гласи: ''Душанка Тошић Милојковић, библиотекар, 15, '' остатак колоне остаје исти.  

Члан 18. 

 Од стране 34 до стране 41 налазе се Правилник о календару образовно-васпитног рада за 

средње школе за школску 2021/2022. годину и Правилник о календару образовно-васпитног 

рада за основне школе са табеларним приказом за школску 2021/2022. годину.  Како су 

Правилници мењани од дана доношења Годишњег плана рада школе за 2021/2022. годину то се 

ови Правилници замењују новима и у текстуалном и у табеларном приказу: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

ГОДИНУ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2021 и 17/2021) 

Члан 1  

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/2022. годину.  



Члан 2  

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.  

Члан 3  

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току 

два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 

30. децембра 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године.  

Друго полугодиште завршава се у уторак, 7. јуна 2022. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Члан 4  

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 

наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне 

седмице, односно 170 наставних дана.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 

седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног 

броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим 

планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености 

безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су 

распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у 

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.  

Члан 5  

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу 

остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним 

седмицама, у складу са законом.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних 

седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног 

броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

Члан 6  

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.  

Јесењи распуст почиње у понедељак, 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 

12. новембра 2021. године. 



Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак, 21. 

јануара 2022. године.  

Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. 

маја 2022. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 22. јуна 2022. 

године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. 

године.  

Члан 7  

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У 

школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - 

Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у 

Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2021. 

године, Свети Сава 27. јануара 2022. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2022. године, Дан победе 9. маја 

2022. године и Видовдан - спомен на Косовску битку 28. јуна 2022. године.  

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу.  

У школама се обележавају: 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника, 21. 

фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2022. године, као дан 

сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра 

просвете.  

Члан 8  

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то:  

1) православци - на први дан крсне славе;  

2) припадници исламске заједнице - 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници јеврејске заједнице - 16. септембра 2021. године, на први дан Јом 

Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару - 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару - 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Васкрса (католици - од 15. до 18. априла 2022. године; православни од 22. до 25. априла 2022. 

године).  

Члан 9  

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су остварене екскурзије.  



Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада.  

Члан 10  

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим 

планом рада, у складу са овим правилником.  

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог 

полугодишта, обавиће се у понедељак, 28. јуна 2022. године.  

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и 

подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у 

складу са овим правилником.  

Члан 11  

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. године 

и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у среду, 22. јуна 2022. године, у четвртак, 

23. јуна 2022. године и у петак, 24. јуна 2022. године.  

Члан 12  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. 

години спровести следећа међународна испитивања:  

1) ИЦЦС 2022 (главно тестирање) - у периоду од 21. марта 2022. године до 21. априла 

2022. године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама);  

2) ТИММС (пробно тестирање) - у периоду од 1. марта 2022. године до 15. априла 2022. 

године (у истраживању учествују ученици изабраних одељења четвртог разреда у 

селектованим школама);  

3) ИЦИЛС (пробно тестирање) - у периоду од фебруара до априла 2022. године (у 

истраживању учествују ученици изабраних одељења осмог разреда у селектованим школама).  

Члан 13  

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 14  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије - Просветном гласнику".  

  

Самостални члан Правилника о изменама 

Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 

годину  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 17/2021) 

Члан 3  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије - Просветном гласнику". 



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

  



 

ПРАВИЛНИК 

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

ГОДИНУ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2021 и 17/2021) 

Члан 1  

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-

васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у 

гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2021/2022. годину.  

Члан 2  

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени планом и 

програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и 

стручне школе, планирају се годишњим планом рада школе.  

Члан 3  

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе 

остварују на годишњем нивоу:  

У гимназији:  

- у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;  

- у IV разреду у 33 петодневних наставних седмица, односно 165 наставних дана.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да гимназије остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% 

од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  

У оквиру 37, односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који 

су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.  

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута, изузев у 

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.  

У стручној школи:  

- у I и II разреду трогодишњег и И, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;  

- у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 

петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана.  

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није 

могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 

наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% 

од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.  



У оквиру 37, односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због 

угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који 

су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 34 пута, изузев у 

случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.  

Члан 4  

План и програм наставе и учења, односно наставни план и програм за уметничке школе у I, II, 

III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или 

шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.  

Члан 5  

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у среду 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 

30. децембра 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у 

уторак, 21. јуна 2022. године.  

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 24. маја 2022. 

године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања 

стручних школа у уторак, 31. маја 2022. године.  

Друго полугодиште за ученике И и II разреда трогодишњег, односно И, II и III разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, 

односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према 

индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у 

петак, 5. августа 2022. године.  

Члан 6  

У току школске године ученици имају јесењи, зимски и летњи распуст.  

Јесењи распуст почиње у понедељак 8. новембра 2021. године, а завршава се у петак, 12. 

новембра 2021. године. 

Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године, а завршава се у петак 21. 

јануара 2022. године.  

За ученике И, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 

ученике И и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 

22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.  

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда 

трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 

матурског/завршног испита, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године.  

Члан 7  

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11).  



У школи се празнују и:  

1) 21. октобар 2021. године, као Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату;  

2) 27. јануар 2022. године, Свети Сава - Дан духовности;  

3) 22. априла 2022. године, као Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату;  

4) 9. мај 2022. године, као Дан победе;  

5) 28. јун 2022. године, Видовдан - спомен на Косовску битку.  

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у 

недељу.  

У школи се обележавају и:  

1) 8. новембар 2021. године, као Дан просветних радника;  

2) 21. фебруар 2022. године, као Међународни дан матерњег језика;  

3) 10. април 2022. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског 

просветитеља и првог српског министра просвете.  

Члан 8  

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у 

дане следећих верских празника, и то:  

1) православци - на први дан крсне славе;  

2) припадници исламске заједнице - 2. маја 2022. године, на први дан Рамазанског 

бајрама и 9. јула 2022. године, на први дан Курбанског бајрама;  

3) припадници јеврејске заједнице - 16. септембра 2021. године, на први дан Јом 

Кипура;  

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском 

календару - 25. децембра 2021. године, на први дан Божића;  

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском 

календару - 7. јануара 2022. године, на први дан Божића;  

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

грегоријанском и јулијанском календару - почев од Великог петка, закључно са другим даном 

Васкрса (католици - од 15. до 18. априла 2022. године; православци од 22. до 25. априла 2022. 

године).  

Члан 9  

Годишњим планом рада школа ће утврдити остваривање екскурзије и време када ће 

надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.  

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин 

који утврди годишњим планом рада.  

Члан 10  

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  



Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег 

образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе 

диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Члан 11  

Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4-8. априла 2022. године, и 

то:  

1) од понедељка 4. априла до четвртка 7. априла 2022. године, електронским путем 

преко портала Моја средња школа;  

2) у четвртак 7. априла и петак 8. априла 2022. године, непосредно у средњим школама 

које организују и спроводе пријемне испите или које уписују ученике у одељења за ученике са 

посебним способностима.  

Пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2022/2023. годину биће 

организовани у периоду од 13-22. маја 2022. године, и то за упис у:  

- средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику;  

- средње балетске школе;  

- одељења за ученике са посебним способностима за математику;  

- одељења ученика са посебним способностима за физику;  

- одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику;  

- одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност;  

- одељења ученика са посебним способностима за географију и историју;  

- одељења ученика са посебним способностима за биологију и хемију;  

- одељења за ученике са посебним способностима за филолошке науке (испит из 

српског/матерњег језика и књижевности и испит из страног језика);  

- средње музичке школе;  

- уметничке школе ликовне области и на образовне профиле у области уметности.  

Пријем спортске документације за кандидате за упис у одељења за ученике са посебним 

способностима за спорт одржаће се у суботу, 21. маја и понедељак, 23. маја 2022. године.  

Члан 12  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. 

години спровести међународно испитивање ПИСА 2022 (главно тестирање), у периоду од 8. 

марта до 18. априла 2022. године.  

Члан 13  

У суботу, 2. априла 2022. године, настава се изводи према распореду часова од 

понедељка.  

Члан 14  

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2021/2022. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 15  



Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије - Просветном гласнику". 

  

Самостални члан Правилника о изменама 

Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. 

годину  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 17/2021) 

Члан 4 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије - Просветном гласнику". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Члан 19. 

 На страни 42, уделу 3.5.2 Динамика рада у току школске године, у табели 2. Школски 

распусти, мења се термин јесењег распуста за гимназију и за основну школу тако да сада стоји 

''од 08.11.2021 до 12.11.2021. године''. 

Члан 20. 

 На страни 45 у табели Страни језици, под бројем 8 уместо Ђорђевић Милица сада стоји 

''Здравковић Јована'', У истој табели под бројем 9. уместо Тошић Милојковић Душанка сада 

стоји ''Јелена Спасов'' а у индексу одељења додаје се VII и VIII. 

Члан 21. 

На страни 46 код предмета Хемија додаје се број 8. Марина Петровић, примењене науке 

индекс одељења II5, III4 и III9   , број часова 3. 

Члан 22. 

На страни 47  код предмета Биологија, под бројем 6 уместо ''Видојковић Ана'' сада стоји 

''Љубић Ана''. 

На страни 47 код предмета Физичко васпитање, број 6 ''Петровић Петар'' се брише а 

индекс одељења који стоји код овог лица прелази код броја 7 Станковић Димитрије, број 

часова 10. 

На страни 47 код предмета Социологија, Устав, Филозофија, Психологија, ГВ, Верска 

настава, Економија и бизнис, код броја 10 Спасов Јелена у индексу одељења се додаје и II1,  II2 

и II3, број часова 3. Након тога се додаје број 11. Јањић Александра, индекс одељења IV2,  IV3,  

IV4 и IV5. 

Члан 23. 

На страни 54 додаје се број 20: 

Број Назив Чланови 

20. ИБ клуб Ивана Бабовић, координатор 

Милица Милосављевић, 

наставник географије 

Тамара Милићевић Шуклета, 

наставник енглеског језика 

Ивана Кордић, наставник 

математике 

Слађана Јовић, наставник 

хемије 

Тадија Митић, наставник 

економије и бизниса и КАС 

координатор 

Бојан Китановић, наставник 

филозофије и ТОК-а 

Владан Станковић, наставник 

историје и религије и 

цивилизације 

Ана Љубић, наставник 

биологије 

Члан 24. 

На страни 80 у делу 4.2.3 Излети и посете, табела Друштвене науке, код носиоца 

активности брише се ''Милица Младеновић'' и сада стоји ''Катарина Крстић'', код предмета 

Историја, код носиоца активности брише се ''Марко Димитријевић'' и сада стоји ''Владан 

Станковић'', код Страних језика, код носиоца активности брише се ''Марија Жижић'' и сада 

стоји ''Настасија Петковић''. 

 

 



Члан 25. 

На страни 223, у делу 6.1.3 Глобални план рада библиотекара школе, у поднаслову се 

брише ''Јелена Спасов'' и сада стоји ''Душанка Тошић Милојковић''. 

Члан 26. 

У делу 5.3 Програми рада стручних актива, на страни 134. после тачке 8 додају се тачке 

9 и 10 које гласе: 

''9. Глaвни циљ прojeктa: рaзмeнa дoбрe прaксe 

Нaзив прojeктa: Responsibly Eating Actively Values European Education 

Рoк трajaњa; 24 мeсeцa 

Нoсилaц прojeктa: Lycée Polyvalent Clos Maire, Beaune, France 

Пaртнeри:  

 Sredno uchilishte Emilyan Stanev, Veliko Trnovo, Bugarska 

 PASCAL English School, Larnaca, Kipar 

 Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera Aldo Moro, Santa 

Cesarea Terme, Italija 

 Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš, Srbija 

Прojeкaт сe бaви aнaлизoм исхрaнe кoд срeдњoшкoлaцa и прoмoвисaњeм здрaвe исхрaнe кao и 

здрaвoг нaчинa живoтa. Упoзнajeмo сe сa трaдициoнaлнoм исхрaнoм и културoм рaзличитих 

зeмaљa. Прojeктoм сe рaзвиjajу и ИT вeштинe, кao и jeзичкe вeштинe учeникa (фрaнцуски и 

eнглeски jeзик). Плaнирaнo je 5 сaстaнaкa, рaзмeнa учeникa и прoфeсoрa, тaкo дa свaкa зeмљa 

jeдaнпут будe дoмaћин, кao и двa сaстaнкa кooрдинaтoрa, нa пoчeтку и нa крajу прojeктa. Брoj 

учeникa кojи учeствуje у прojeкту je 24.  

Кoлeгe кoje учeствуjу у прojeкту: 

1. Maриja Цвeткoвић, прoф рaч. И инф., кooрдинaтoр прojeктa 

2. Сoњa Влaхoвић Никoлић, прoг. Рaч. И инф. 

3. Слoбoдaн Пeтрoвић, прoф. хeмиje 

4. Слaђaнa Joвић, прoф. хeмиje 

 

5. Вeрa Прoкић, прoф. физикe'' и 

 

''10.  Назив пројекта: „DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH“ 

Уговор број: 2020-1-BG01-KA201-079140 

 

Носилац (координатор) пројекта је: Универзитет Св.Климент Охридски из Софије, 

Бугарска  

Партнери на пројекту су: Гимназија “Светозар Марковић Ниш”, Србија, приватна средња школа 

“Едмунд Бурке”, Бугарска, школа “Landakotsskóli”, Исланд, школска управа Неа Смирни, 

Грчка. 

Пројекат се реалијује у оквиру програма Erazmus+, Кључна активност 2: Стратешка 

партнерства,подржано од Европске Комисије, од 01.10.2020. до 30.09.2022. године. 

Вредност пројекта је 213 993,33 EUR 

Пројекат се бави развојем материјала за наставнике и ученике који ће бити доступан за 

бесплатно коришћење након завршетка пројекта.'' 

Члан 27. 

На страни 213, додаје се 5.4.13 ИБ Клуб и следећи текст 

 

ПЛАН РАДА IB КЛУБА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 Чланови Клуба за оову годину су:  

Ивана Бабовић, координатор 

Милица Милосављевић, наставник географије 

Тамара Милићевић Шуклета, наставник енглеског језика 



Ивана Кордић, наставник математике 

Слађана Јовић, наставник хемије 

Тадија Митић, наставник економије и бизниса и КАС координатор 

Бојан Китановић, наставник филозофије и ТОК-а 

Владан Станковић, наставник историје и религије и цивилизације 

Ана Љубић, наставник биологије 

 

План за предстојећу школску годину је да се интензивира промоција програма 

у широј локалној заједници, на нивоу града и региона, као и да се приступи 

интензивнијој сарадњи са школама које имају одељења интернационалне матуре. 

Активности ће, по потреби, бити модификоване и пренете у дигитално окружење 

у складу са епидемиjском ситуацијом у земљи и другим земљама са којима се 

планира размена. 
 
 

Планирана активност Време Носиоци 

активности 

Очекивани исход 

Посете гимназијама у Нишу и 

у градовима у региону 

децембар 

2021 – јун 

2022. 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре, чланови 

IB клуба 

Већи број ученика упознат 

је са програмом 

интернационалне матуре 

Презентација програма у 

одељењима другог разреда 

Гимназије „Светозар 

Марковић“ Ниш 

новембар 

2021 – 

јануар 

2022. 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре, чланови 

IB клуба 

Већи број ученика упознат 

је са програмом 

интернационалне матуре 

Размена са Десетом 

београдском гимназијом, 

Одлазак ученика и 

наставника и дочек за 

ученике и наставнике Десете 

београдске гимназије 

октобар 

2021 – јун 

2022. 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре 

Наставници ангажовани 

на реализацији програма 

интернационалне матуре у 

обе школе размениће 

искуства и примере добре 

праксе. За ученике обе 

школе биће организоване 

активности у оквиру CAS- 

а и ТОК-а 

Размена са Гимназијом из 

Марибора и Скопља 

октобар 

2021 – јун 

2022. 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре 

Наставници ангажовани 

на реализацији програма 

интернационалне матуре у 

обе школе размениће 

искуства и примере добре 

праксе. За ученике обе 

школе биће организоване 

активности у оквиру CAS- 



ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 

Ул. Бранка Радичевића бр. 2 

18000 Ниш, Република Србија 

Тел/Факс: +381 18 254 396 

Тел/Факс : +381 18 242 984 

 
 
 

     . . . . 

 

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ” 

Web: www.gsm-nis.edu.rs 

E-mail: gsm@gsm-nis.edu.rs 

Delovodni broj:01-3368/21  

Datum: 29.11.2021. године 
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Ивана Бабовић, 

Координатор IB клуба 

 

 

Овај анекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе и на 

званној интернет страници школе. 

 

 

 

Председник Школског одбора 

 

Жозета Маринковић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а и ТОК-а 

Радионице и презентације за 

чланове клуба 

децембар 

2021 – јун 

2022. 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре 

Ученици чланови клуба 

упознаће се са системом 

рада и оцењивања, 

захтевима и радом у 

одељењу интернационалне 

матуре 

Активности које обезбеђују 

већу видљивост програма 

интернационалне матуре у 

медијима 

Током 

целе 

школске 

године 

Наставници и 

ученици 

програма 

интернационалне 

матуре 

Већи број ученика  и 

родитеља упознат  је са 

програмом 

интернационалне матуре, 

квалитетнија  промоција, 

информације  стижу до 

већег броја људи 

mailto:gsm@gsm-nis.edu.rs

