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НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ПРИЈЕПОЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, НА 
СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 21. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ 

УСВОЈИО ЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ПРИЈЕПОЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ЗА ПЕРИОД 2009/2014 ГОДИНА

У Пријепољу,                   Директор школе,

21. јануар 2014. Године        Љубомир Шуљагић, проф.
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ШКОЛСКИ ОДБОР И САВЕТ РОДИТЕЉА ПРИЈЕПОЉСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ, НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 29. ЈАНУАРА 2014. 

ГОДИНЕ 

УСВОЈИО ЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ПРИЈЕПОЉСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ЗА ПЕРИОД 2009/2014 ГОДИНА

У Пријепољу,                   Председник Школског одбора,               

29. јануар 2014. Године                     Анђелко Коковић, проф.   
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

1. ЉУБОМИР ШУЉАГИЋ, директор
2. ХАЗЕМА КАПИЏИЋ, педагог-психолог
3. КРСТО ДЕСПОТОВИЋ, представник Школског  одбора
4. ХАДИЈА КРИЈЕШТОРАЦ, представник Савета родитеља
5. АЈДИН ЗАИМОВИЋ, представник локалне управе
6. ДРАГАНА ОСТОЈИЋ, професорица
7. АНАСТАСИЈА ШАЛИПУР, ученица

Израдили су Школски развојни план Пријепољске гимназије за 
временски период од 5 година
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА – ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ
Назив гимназије ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
Поштански број и место 31300 Пријепоље
Адреса 4. децембра б.б.
Телефон 033/710-026; 033/712-263; 033/712-157
Факс 033/710-026
Е-mail адреса prijepoljskag@open.telekom.rs
Aдреса сајта школе –www.prijepoljskagimnazija.edu.rs
Број решења о регистрацији код
Трговинског суда
Фи. 508/02
Број улошка 1-985-00
Матични број гимназије 7341423
Број жиро-рачуна школе 840-693660-89
ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ ГИМНАЗИЈЕ
Презиме и име Шуљагић Љубомир
Основна струка Књижевност
Стручно звање Професор
Поштански број и место 31 300 Пријепоље
Кућна адреса Д. Вукосављевића 9
Телефон 033/713-945 064/1933999
Е –mail, факс –shuljagaso@gmail.com
Датум именовања 12.07. 2001.
Године радног искуства 35
Године у статусу директора 12
Остали важни подаци о директору
-члан Удружења књижевника отаџбине и дијаспоре;
-објавио 7 књига
-одборник у СО Пријепоље
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ПОДАЦИ О ГИМНАЗИЈИ
Датум оснивања гимназије 20. новембра 1913.
Од када се у школи полаже матура -мала матура од 1914.
-велика матура од 1954.(Потпуна гимназија)
Најзначајнији ученици школе 
Генерали, амбасадори, многобројни магистри, доктори наука, универзитетски професори,
уметници и др.
Број ученика у школи 463
Број одељења у школи 16
Смерови заступљени у школи:
Природно-математички 8 одељења
Друштвено-језички 8 одељења
Подаци о културним активностима школе
-књижевне вечери, манифестација“На пола пута“
-позоришне представе (у свечаној сали),
-наступи школског хора у школи, граду и суседним местима;
-изложбе ликовних радова ученика у школи и Градском музеју
Подаци о научним активностима школе
-сарадња са истраживачком станицом Петница,
-сарадња са Центром за младе таленте Ужице
-учешће на смотрама талената у Кладову
-учешће на окружним, републичким, савезним
такмичењима из свих предмета
-учешће на Лимским вечерима поезије у Прибоју.
Издавачка делатност школе :
- У 2014 . Збирка литерарних радова ученика
-Монографија Пријепољске гимназије (поводом 90-годишњице школе)
-Ранијих година школа је издала неколико књига својих професора и ученика.
-Сваке године школа издаје Извештај за ту школску годину.
Награде
-Орден рада са сребреним венцем
-Награда ослобођења Пријепоља
-Вукова награда
- Светосавска награда 
Остале важне особености:
-Сарадња са школама Гимназијске трансферзале
-Сарадња са Општинским црвеним крстом
(вршњачке едукације, добровољно давалаштво
крви)
- учешће у програму подржаном од стране
Министарства:“ Достигнућа младих“
-Активан рад Ђачког парламента,
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-Сарадња са локалним аматерским позориштем и
Градским Музејом

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 2008/2009. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У току школске 2008/09. године, реализовано је више активности 
планираних Школским развојним планом:

Школска клима и ваннаставне активности:

 За јавну презентацију   ванаставних активности ученика  и учешће у 
јавном и културном животу формиран је Тим који је задужен за овај 
аспект рада школе. Прослављен је Дан школе, обележена 65-
годишњица Пријепољске бвитке  у Дому културе и на спомен обележју 
„4. децембар“; учешће у  Светосавској академији коју су организовали 
СПС и Црквена општина Пријепоље  у Дому културе; учешће у 
општинској смотри рецитатора; учешће у  верским емисијама  радија 
Милешево и празничним духовним академијама као и у градској 
литургији; учешће на семинарима: „Грађанске  инницијативе  и јавно 
заговарање“, „Упознавање култура запада и балканских земања“, 
„Дифузија Црвеног крста“, „Борба против трговине људима“, ХИВ-
АИДС; међународни семинар “Истраживање хуманитарних права“; 
летњем кампу и културном фестивалу „Апература“, фолклорни 
наступи наших ученика; успех на конкурсу“Крв живот значи“.  

 Партнерство ученика са професорима огледала се кроз  реализовање 
заједничких активности као што су: чишћење школског дворишта, 
дружења кроз израду наставних постера, уређења огласних табли, 
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екскурзије матураната и излета географске  и биолошке секције, 
оснивање ирад шаховске секције и остале активности).

Унутрашњи и спољашњи односи
 Медијска промоција рада школе

Формиран је Тим за јавне наступе школе и њихово медијско праћење. 
Медијски су пропраћени: свечаност поводом Дана школе (телевизија 
Форум); свечана академија  поводом годишњице Пријепољске битке у 
Дому културе и на спомен обележју (телевизија Форум и ТВ Енигма); 
свечано уручење награде коју су наши ученици освојили на ликовном 
конкурсу (телевизија Форум); обележавање школске славе (телевизија 
Форум); симултанка у Шаху; промоција  књиге „Речник Јунгових 
појмова и симбола “ проф. Др Жарко Требјешанин -одржана у нашој 
школи;  манифестација поводом  Дана здравља;  део  Песничке 
манифестације „На пола пута“; представљање школе будућим 
средњошколцима; емисија са учеником генерације; емисија о  
активностима  превенције  сукоба са законом у ПГ(телевизија Форум).

Настава и учење
 Уведен је бежични интернет  као алтернативни извор знања  за ученике 

у библиотеци школе.

 Створени предуслови за извођење наставе  физичког васпитања у 
бољим условима обезбеђивањем пројектне документације и 
сагласности  са СО и ССП за изградњу вањског спортског терена.

 23 ученика постигла   су неко од прва три места на републичким и 
окружним такмичењима.
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Стручно усавршавање
 Надарени ученици  су мотивисани  да развијају своје потенцијале у 

школи и ван ње обезбеђивањем ментора из области за које су показали 
интересовање,  евидентирањем и постављањем на видно место 
резултата такмичења;  реализацијом едукативних излета и екскурзија 
(излети секција биолошке и географске) и матурантска екскурзија  на 
релацији Будимпешта- Праг и назад; поклоничко путовање Соко-град 
код Љубовије,  посета интернационалном универзитету у Новом 
пазару.

 Гостујући професори, лекари и други експерти   реализовали су: 
трибину на тему болести зависности, здравље репродуктивних органа;  
и  промовисана је   књига „Речник Јунгових појмова и симбола “ проф. 
Др Жарко Требјешанин.

 Реализована су 22 присуства професора стручним семинарима и 
обукама.

Управљање школом

 Активности на обезбеђивању оптималних услова за реализацију 
наставних и ваннаставних активности поправком крова школе и 
заменом подних облога у спортској дворани и њено адекватно 
обележавање.

 Упознавање локалне заједнице са Школским развојним планом и 
значајем његове реализације организовањем сатанака са свим 
интересним групама  током његове  реализације.
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АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 2009/2010. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У току школске 2009/10. године, реализовано је више активности 
планираних Школским развојним планом:

Школска клима и ваннаставне активности:
 Партнерство ученика са професорима (формирани тим наставио је  

реализацију заједничких активности као што су чишћење школског 
дворишта, дружења кроз израду наставних постера, уређења огласних 
табли, рада ученичке компаније, активности Ученичког парламента, 
екскурзије матураната и излета географске секције и остале 
активности).

 Јавна презентација ваннаставних активности и учешће у јавном и 
културном животу средине и шире (обележавање важних датума из 
живота школе; учешће у обележавању важних датума на нивоу града; 
учешће фолклорне групе на фестивалу фолклорних ансамбала у 
Бугарској; учешће у емисијама под називом “Школски пулс“ које је 
емитовала локална телевизија Форум; учешће на фестивалу младих на 
нивоу града; промоција школе на сајму образовања и подела лифлета о 
школи; учешће на округлом столу под називом „Међурелигијски 
дијалог и млади“;  ван граница Србије школу и град су промовисала 
два ученика која су у оквиру Међународне размене средњошколаца, 
боравила у средњим школама Америке; успешно учешће на 
конкурсима: „Планина извор здравог живота“, „“Косово и Метохија је 
душа Србије“, „Чисто Пријеполље –чист Лим“, ликовни конкурс 
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организације „ПРО“).  Женска одбојкашка екипа освојила је прво место 
на међуокружном такмичењу.

 4  ученика учествовала  су у међународној размени средњошколаца  са 
Америком.

 Даљи рад на унапређењу активности шаховске секције. Шаховска 
секција је наставила успешан рад и организовала првенство гимназије 
поводом  Дана школе; симултанку руководиоца секције професора 
Марка Думића са 11 најбољих ученика гимназије, одигаран је меч 
између професора и ученика који има тенденцију да постане 
традиционалан;  успешно учешће на Првенство Златиборског округа и 
на Кадетском првенству Централне Србије у Врњачкој бањи.

 Формирање и постављање етнолошке збирке у школи (за етнолошку 
збирку   је одређен адекватан простор у холу Школе,  постављени  су 
одговарајући плакари и панои за експонате, а даља набавка експоната 
планирана је за наредну школску годину).

 Израда и објављивање монографије школе је у завршној фази, а њено 
штампање је условљено финансијама које очекујемо од донатора.

Унутрашњи и спољашњи односи
 Израда сајта школе је у потпуности реализована, и формиран тим за 

његово одржавање.

 Медијска промоција школе је реализована кроз неколико емисија на 
локалној телевизији Форум; кроз презентацију на Сајму образовања, 
јавне наступе у граду и шире.

 На конкурсима  су ученици освајали запажене резултате и на тај начин 
презентовали себе и школу. (На конкурсу организације ПРО за 
освојено прво место ученици су добили Лап-топ и дигитални фото-
апарат, а школа новчану награду).
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Настава и учење
 Настава и учење су унапређивани бољим коришћењем постојећих 

ресурса у настави чији су основни носиоци били педагог-психолог 
школе и предметни наставници (нарочито млађи.)

 22 ученика освојила су неко од прва три места на републичким и 
окружним такмичењима.

 Створени су бољи предуслови за извођење наставе физичког васпитања 
изградњом вањског спортског терена и побољшањем услова рада 
спортске дворане (ограда којом су терени одвојени од трибина, уграђен 
семафор и његова заштита.).

Стручно усавршавање
 Наставници и ученици су редовно информисани о најновијим 

достигнућима из области иновација наставе код нас и шире. Школа је 
претплаћена на 10 стручних часописа које прима  редовно или 
периодично.  На књижни фонд 11 762 наслова набављено је или школи 
поклоњено још 185 књига.

 Јела Жунић је донирала 20.000 динара школи за набавку књига и учила 
у знак сећања на  свог супруга Душана Жунића, једног од бивших 
директора Пријепољске гимназије.

 Наставници су похађали акредитоване семинаре у складу са 
материјалним могућностима школе и општине.   23 професора ишло је  
на разне семинаре и едукације, а неки од професора и  на неколико 
њих. 

 Ученицима је стављен на располагање бесплатан интернет у школској 
библиотеци.

 Ученици су укључивани у развојне пројекте.
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Управљање школом
 Током школске године радило се на обезбеђивању оптималних услова 

за реализацију наставе и ваннаставних активности (поправком крова 
школе, изградњом вањског спортског терена).

 Усвајањем Правилника о заштити ученика од насиља и његовим 
спровођењем у дело.

 Локална заједница, Школски одбор и Савет родитеља  систематски су 
информисани о активностима Школског развојног плана и анимирани  у 
циљу његове успешније реализације.
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АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 2010/2011. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У току школске 2010/11. године, реализоване  су  преостале активности 
планиране Школским развојним планом:

Школска клима и ваннаставне активности:
 Формирана  етнолошка збирка  постављенa у холу школе већ поседује 

известан фонд експоната. Обогаћивање збирке планирано је у нареном 
периоду  у сарадњи са ученицима и друштвеном средином.

 Завршена је, објављена и промовисана  монографија школе. 

 Настављене  активности на партнерству ученика са професорима (и 
реализоване заједничке активности као што су чишћење школског 
дворишта, дружења кроз израду наставних паноа, уређења огласних 
табли, екскурзије матураната и излета). Јавна презентација 
ваннаставних активности и учешће у јавном и културном животу 
средине и шире (обележавање важних датума из живота школе;  
учешће у обележавању важних датума на нивоу града; учешће 
фолклорне групе на фестивалу фолклорних ансамбала у Бугарској; 
учешће у емисијама о школи које је емитовала локална телевизија 
Форум; учешће на фестивалу младих на нивоу града;  учешће на 
округлом столу под називом „Превенција школског насиља“; а ван 
граница Србије школу и град је промовисала ученица која је, у оквиру 
Међународне размене средњошколаца, боравила у средњим школама 
Америке;)

 Даљи рад на унапређењу активности шаховске секције. Шаховска 
секција је наставила успешан рад и организовала првенство гимназије 
поводом  Дана школе; симултанку руководиоца секције професора 
Марка Думића са најбољим ученицима гимназије,  успешно учешће на 



     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШРП-а

15

Првенству Златиборског округа и на Кадетском првенству Централне 
Србије у Врњачкој Бањи. 

Унутрашњи и спољашњи односи
 Израда сајта школе је у потпуности реализована и садржаји се 

благовремено се ажурирају. 

 У сарадњи са ученицима и (заинтересованим родитељима), израда 
“Правила понашања“  је завршена. Потребно је још на најбољи могући 
мачин осмислити и омогућити њихово исписивање и постављање на 
видно место.

 Медијска промоција школе је настављена реализацијом неколико 
емисија на локалној телевизији Форум; јавне наступе у граду и шире.

Настава и учење
 Коришћење интернета у настави је олакшано. У два кабинета 

информатике и у библиотеци школе ученицима је доступан бесплатни 
интернет као алтернативни извор знања.

 Настава и учење су унапређивани бољим коришћењем постојећих 
ресурса у настави чији су основни носиоци били педагог-психолог 
школе и предметни наставници (нарочито наставници ентузијасти).

 Створени су бољи предуслови за извођење наставе физичког васпитања  
побољшањем услова рада спортске дворане).

Стручно усавршавање
 Наставници и ученици су редовно информисани о најновијим 

достигнућима из области иновација наставе код нас.

 Ученицима је стављен на располагање бесплатан интернет у школској 
библиотеци и два кабинета информатике.

 Ученици су укључивани у развојне пројекте, а наставници су похађали
акредитоване семинаре у складу са материјалним могућностима школе 
и општине.
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 Ангажовани су представнци полиције и Црваног крста  у реализацији 
теме о трговини људима, новинама у Закону о собраћају и 
наркоманији. Професори са факултета, њихови асистенти и студенти, 
матурантима су говорили о начину  уписа, студирања и могућностима 
запослења  или даљег наставка школовања, после студирања на иховом 
факултету. Остаје још да се изнађу могућности ангажовања и других 
експерата и гостујућих професора. 

Управљање школом
 Овогодишњи задатак школе из ове области био је „Школа безбедна за 

рад, без свих врста злостављања ученика и запослених“ и  реализован је 
на следеће начине. На огласној табли за ученике, у холу Школе, 
постављени су кораци за правилно раговање у ситуацијама 
злостављања. Извршено је интерно испитивање о присуству 
злостављања ученика у школи, а резултати су јавно представљени 
ученицима, а за родитеље, и окружење емитована је емисија на локалној 
телевизији о добијеним резултатима.
Ученици, представници одељења похађали су тродневну обуку у
школи о препознавању и реаговању на појаву вршњачког насиља, а 
четворо њих је, у Клубу младих, кроз дводневну обуку научило да 
препозна и да се бори против родно заснованог насиља. На огласној 
табли у зборници Школе истакнут је Закон о мобингу како би се 
радници упознали о могућностима раговања уколико ова појава 
постоји у школи. 

 Током школске године радило се на обезбеђивању оптималних услова 
за реализацију наставе и ваннаставних активности ( опремањем новог 
кабинета информатике, кречењем простора у коме бораве уеници, 
санирањем мокрих чворова).

 Усвајањем Правилника о заштити ученика од насиља и његовим 
спровођењем у дело.



     ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШРП-а

17

АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 2011/2012. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

  Тим за Школско развојно планирање радио је у саставу: 

1. Шуљагић Љубомир, директор
2. Капиџић Хазема, психопедагог
3. Жунић Оливера, представник Наставничког већа
4. Бајрактаревић Изо, представник Савета родитеља
5. Мезилџић Сабахудин, представник Школског одбора
6. Лововић Ђурђина, ученица

    У току школске 2011/12. године, реализоване  су  преостале активности 
планиране Школским развојним планом:

Школска клима и ваннаставне активности:
 Настављене  активности на партнерству ученика са професорима (и 

реализоване заједничке активности као што су чишћење школског 
дворишта, дружења кроз израду наставних паноа, уређења огласних 
табли, екскурзије матураната и излета). Јавна презентација ваннаставних 
активности и учешће у јавном и културном животу средине и шире 
(обележавање важних датума из живота школе; учешће у обележавању 
важних датума на нивоу града; ; учешће у емисијама о школи које је 
емитовала локална телевизија Форум; учешће на фестивалу младих на 
нивоу града;   а ван граница Србије школу и град је промовисала ученица 
Савковић Кристина која је, у оквиру Међународне размене 
средњошколаца, боравила у средњим школама Америке;)

 Даљи рад на унапређењу активности шаховске секције. Шаховска секција 
је ове школске године   учествовала на МОСИ играма у Сокоцу,  
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организовала првенство гимназије поводом  Дана школе; Симултанку 
руководиоца секције професора Марка Думића са најбољим ученицима 
гимназије,  успешно учешће на Првенству Златиборског округа и на 
омладинском екипном првенству Централне Србије у Параћину; на 
државном провенству у Београду и заузела 7. место.

 Плесна школа није заживела  ни ове школске године.

Унутрашњи и спољашњи односи
 Садржаји  на сајту школе се  благовремено се ажурирају.

 Потребно је још на најбољи могући начин осмислити и омогућити 
исписивање и постављање „Правила понашања“ и постављање на видно 
место.

 Медијска промоција школе је настављена реализацијом неколико емисија 
на локалној телевизији Форум; јавним наступ у граду и шире.

Настава и учење
 Коришћење интернета у настави је олакшано и доступмно у два кабинета 

информатике и у библиотеци школе,  као алтернативни извор знања.

 Настава и учење су унапређивани бољим коришћењем постојећих ресурса 
у настави чији су основни носиоци били педагог-психолог школе и 
предметни наставници (нарочито млађи.)

 Створени су бољи предуслови за извођење наставе физичког васпитања  
побољшањем услова рада спортске дворане).

Стручно усавршавање
 Наставници и ученици су редовно информисани о најновијим 

достигнућима из области иновација наставе код нас.
 Ученицима је стављен на располагање бесплатан интернет у школској 

библиотеци и два кабинета информатике.

 Ученици су мотивисани да се укључују у организације и друштва која 
постоје на нивоу града, а у складу су са њиховим потенцијалима и 
могућностима.

 Наставници су похађали акредитоване семинаре у складу са материјалним 
могућностима школе и општине.
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 Ангажовани су представнци полиције и Црваног крста  у реализацији 
теме о трговини људима, новинама у Закону о собраћају и наркоманији. 
Професори са факултета, њихови асистенти и студенти, матурантима су 
говорили о начину  уписа, студирања и могућностима запослења  или 
даљег наставка школовања, после студирања на иховом факултету. Остаје 
још да се изнађу могућности ангажовања и других експерата и гостујућих 
професора. 

Управљање школом
 Овогодишњи задатак школе из ове области био је „Школа безбедна за рад, 

без свих врста злостављања ученика и запослених“ и  реализован је на 
следеће начине. На огласној табли за ученике, у холу Школе, постављени 
су кораци за правилно раговање у ситуацијама злостављања.  На огласној 
табли у зборници Школе истакнут је Закон о мобингу како би се радници 
упознали о могућностима раговања уколико ова појава постоји у школи. 

 Током школске године радило се на обезбеђивању оптималних услова за 
реализацију наставе и ваннаставних активности ( опремањем новог 
кабинета информатике, кречењем простора у коме бораве уеници, 
санирањем мокрих чворова).

 Усвајањем Правилника о заштити ученика од насиља и његовим 
спровођењем у дело.
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АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
РЕАЛИЗОВАНЕ 2012/2013. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Стручни Тим за развојно планирање чине представници наставника, 
стручних сарадника, локалне самоуправе, Савета родитеља и ученика. 

Чланови тима за школско развојно планирање Пријепољске гимназије за 
школску 2012/2013.годину су:

1. Шуљагић Љубомир, директор
2. Капиџић Хазема, психопедагог
3. Жунић Оливера, представник Наставничког већа
4. Бајрактаревић Изо, представник Савета родитеља
5. Мезилџић Сабахудин, представник Школског одбора
6. Заимовић Ајдин, представник локалне самоуправе
7. Лововић Ђурђина, ученица

У току школске 2012/2013.године реализоване су преостале активности 
планиране Школским развојним планом:

Школска клима и ваннаставне активности
 Настављене активности на партнерству ученика са професорима, 

реализоване заједничке активности:  дружење кроз израду наставних 
паноа, током активности планираних у раду секција, уређење огласних 
табли, припрему и реализацију екскурзије матураната као и приликом 
одлазака на регионална и републичка такмичења. 

 Актуелна је презентација ваннаставних активности и учешће у јавном и 
културном животу средине и шире: обележавање важних датума из 
живота школе, учешће у обележавању важних датума на нивоу града, 
учешће у емисијама о школи које је емитовала локална телевизија 
Форум, учешће на фестивалу младих „Апертура“; ангажман у 
Канцеларији за младе  и волонтирање  у време МОСИ игара,  активан 
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рад у спортским клубовима на нивоу града-одбојка, рукомет, кошарка; 
aнгажман у фолклорној групи и хору Дома културе, Школи стрипа и 
Школи креативног писања као и учешће на концертима музичких група 
организованих у граду. 

 Даљи рад на унапређењу активности шаховске секције резултирао је   
успехом (Извештај шаховске секције). 

 Плесна школа није заживела ни ове школске године.

Унутрашњи и спољашњи односи
 Садржаји на сајту школе се благовремено ажурирају.

 Медијска промоција Школе је настављена реализацијом неколико 
емисија на локалној телевизији Форум, и припремама за обележавање 
стогодишњице постојања постојања Пријепљске гимназије (планирање 
и реализација дела активности, нарочито у другом полугодишту: друго, 
допуњено издање Монографије  100 година Пријепољске гимназије, 
литерарни и ликовни конкурси, изложба докумената о Гимназији у  
Музеју; иницијатива да се једна од улица у граду назове Гимназијска, 
израда беџева, мајица, квиз такмичења ученика, презентације сваке од 
ових активности на локалним радио и тв станицама, те свечана 
академија у Дому културе).

 Унапређена је сарадња са Националном службом за запошљавање. У 
оквиру ове сарадње преко 80 матураната је одрадило Тест 
професионалних интересовања код Данке Коњокрад психолога у НСЗ. 
Такође,  већ другу годину, а за потребе професионалне оријентације 
шаљу нам информацију о занимањима која су дефицитарна у граду и 
окружењу као и о суфициитарним занимањима.

 Формирани Тим за промоцију школе и сарадњу са друштвеном 
стредином, редовно планира и реализује своје активности.

 Потребно је још на најбољи могући начин осмислити и омогућити 
исписивање „Правила понашања“ и њихово постављање на видно 
место.
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Настава и учење
 Коришћење интернета у настави је олакшано и доступно у два 

кабинета информатике и у библиотеци, као алтернативни извор знања, 

 Настава и учење су унапређени бољим коришћењем постојећих ресурса 
у настави чији су основни носиоци били педагог-психолог школе и
предметни наставници (нарочито млађи).

 Школа је добила интерактивну таблу која је постављена у кабинету 
латинског језика.

 Створени су бољи предуслови за извођење наставе физичког васпитања 
побољшањем услова рада спортске дворане-санирана спортска дворана 
(комплетно промењен паркет,  обележени терени, реновирани мокри 
чворови и свлачионице, уграђена нова ПВЦ-столарија).

Стручно усавршавање
 -30 наставника је прошло  2 обуке под називом: „Мултимедија као 

покретач активног учења“. и „Одељењски старешина  у савременој 
школи“; рализовано је 5 углрдних активности. 

 -За наставнике, Савет родитеља и ученике  рализована је трибина на 
тему „Електронско насиље“ коју је реализовао Драган Кувељић на 
основу истраживања (у коме је учествовала и наша школа) у сарадњи 
са Институтом за психологију.

 Наставници и ученици су  информисани о најновијим достигнућима из 
области иновација наставе код нас.

 Сви наставници су израдили свој СВ и План личног стручног 
усавршавања и ажурирају документацију о томе.

 Ученици су мотивисани да се укључују у организације и друштва која 
постоје на нивоу града а у складу су са њиховим могућностима и 
потенцијалима.

 Ангажовани су представници Полиције и Црвеног крста у реализацији 
тема о трговини људима и алкохолизму. 

 Остаје још да се изнађу могућности ангажовања и других експерата-
гостујућих професора.
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Управљање школом
 Овогодишњи задатак школе из ове области био је 

„Школа безбедна за рад“. Ове године посебна пажња посвећана је 
противпожарној заштити, обуци одговорног лица и запослених у 
школи, као и комплетирањем свих неопходних ставки из ове области  
од законске регулативе, константног допуњавања и контроле  
исправности противпожарних апарата  до плана евакуације  у случају 
потебе.

 Обуку прве помоћи, прошла су два радника Школе, а 
допуњен је основним санитетским материјалом  Сандук за прву помоћ.

 Тим за превенцију насиља у школи  планира и 
рализује планиране активности у сардњи са родитељима, 
представницима полиције и школским полицајцем.

 На видно место постављен је Закон о спречавању 
злостављања на раду.  
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