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1. УВОД
180. година Прве београдске гимназије
У школским клупама расадника духовне елите српског народа „седели су будући
револуционари, монарси, књижевници, научници, војсковође, министри, председници,
сликари, политичари". Ова, најстарија гимназија у Београду, а друга по старости у Србији,
у јуну месецу је напунила 180. годинa.
Шетња кроз ходнике Прве београдске је шетња кроз историју наше државе: на
зидовима је преко 300 фотографија бивших ђака од Светозара Марковића, Јована Цвијића
и Гаврила Принципа, преко Стевана Сремца, Јована Скерлића, Лазе Лазаревића, Стевана
Мокрањца, па до једног писменог задатка из математике тридесетих година овог века. У
дневницима су оцене Милована Глишића, краља Петра Првог Карађорђевића, Драгутина
Димитријевића-Аписа, Жикице Јовановића-Шпанца, Милана Грола, Петра Кочића, чак и
три генерације породице Рибникар.
Историја Прве београдске гимназије је историја просвете, школства и културе
српског народа у 19. и 20. веку. Наша гимназија је од оснивања 1839. године била један од
најјачих ослонаца духовним, научним и цивилизацијским стремљењима Срба на овим
просторима. Почела је са два разреда и са два професора, до данашња три смера и 1014
ученика.
Одлука о оснивању гимназије ступила је на снагу 18. јуна 1839. године, а први ђаци
ушли су у закупљену кућу Николе Селаковића у Југ-Богдановој 26. У овој згради, гимназија
је остала до 1844. године, када се уселила у Конак кнегиње Љубице. Те године уведен је и
шести разред, а ђаци су учили историју, рачуницу, краснописаније, србску граматику,
земљописаније, митологију, алгебру, поетику. Тежиште је било на страним језицима, тако
да су ђаци слушали старословенски, немачки, француски, латински и грчкојелински.
Године 1863. решено је за Прву београдску и питање зграде за дуже време. Капетан
Миша Анастасијевић сазидао је своје "зданије", у којем су били смештени Лицеј,
Библиотека, Музеј и Друштво српске словесности. Тих година почиње и прво "ђачко
политизирање" ученика окупљених у дружину "Српска нада". Министарство просвете је
наредило директору да прекине рад овом "леглу нерада". Забрана је трајала пуних седам
година с тим штоје "кривац" за ово ђачко удружење био покрет Светозара Марковића.
Седми разред и испит зрелости уведени су школске 1875/76. године. Први испит
зрелости био је изузетно строг, а због великог броја предмета који су се полагали било је
више чланова испитне комисије него кандидата. Преседан у мушкој гимназији начињен је
уписом прве ученице - Лепосаве Бошковић 1880. године, а одобрење за упис добило је још
осам девојака.
Све до 1904. године (шест година раније гимназија је исељена из Капетан-Мишиног
здања), Прва гимназија ради у три зграде: код Саборне цркве, код Вазнесенске цркве и у
згради београдске Реалке, а потом се сели у изнајмљени "Дом Светог Саве".
Први светски рат направио је пустош и прекинуо рад у готово свим школама.
Ученици су отишли на фронт (98 њих се није вратило), као и професори и директоршколе.
Гимназија није радила до 1919. године, када се учило по скраћеном програму и две године
завршавале за једну. Обнова кабинета, књига, учила, саме зграде, текла је врло споро. Тек
1935. године, покренуто је питање зидања зграде за Прву београдску гимназију. Београдска
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општина доделила је плац код цркве Св. Александра Невског, а 27. априла 1939. године,
почела су прва предавања у згради која и данас носи назив Прва београдска гимназија.
У периоду после Другог светског рата школа је носила име Моша Пијаде, а назив
Прва београдска гимназија враћен је школске 1990/91. године.
У оквиру обележавања 100 година од Првог светског рата, ученици трећег разреда
су у октобру у оквиру екскурзије Античка Грчка, која се у Гимназији спроводи преко 40
година, посетили српско војничко гробље „Зејтинли» у Солуну, обишли Крф и „Српску
кућу- музеј посвећен боравку наше војске и Врховне команде на Крфу од 1916–1918. године
и отишли на острво Видо и Плаву гробницу, где су положили венац. Овим традиционалним
посетама ђаци и професори Гимназије изражавају дубоко поштовање према жртвама из тог
временаи чувају их од заборава.
У главном холу постављена је изложба којом Прва београдска гимназија, са поносом
обележава 100 година од Првог светског рата 1914 - 1918. коме су поред славних војвода на
челу са нашим краљем, учествовали бројни ученици и професори Прве београдске, тада
Прве мушке гимназије. Многи од њих оставили су своје животе на фронтовима, у албанским
гудурама и на острву Виду, о чему сведочи спомен-плоча у главном холу Гимназије.
Историјска секција гимназије, током школске 2016/17. године, посебно се бавила
истраживањем овог периода, судбинама ђака - учесника ратова од 1912. до 1918. године и
припадника јединице 1300 каплара. Истраживање је обухватило и преживеле ђаке који су
касније обележили културни, политички и научни живот новоформиране југословенске
државе. У оквиру поставке изложен је и пројекат «Историја малог човека» у оквиру кога су
садашњи ученици и наставници сакупили писана и материјална сведочанства о својим
прецима – учесницима Првог светског рата. Прва београдска гимназија већ традиционално
учествује на Прашком маратону, и том приликом организује се посета Јиндриховице где
делегација наше школе полагаже венаца на српско гробље из Првог светског рата у месту
Јубилеј школе, 180 година од оснивања обележен је бројним манифестацијама,
књижевним вечерима, музичким наступима, предавањима како писаца и историчара, тако
и наших бивших ученика. У згради Ректората 10. маја 2019. године одржан је „Час историје
и уметности“. Том приликом наступили су хор, етно група Плетисанке и солисти. У
четвртак, 30. маја 2019. године, у Свечаној сали школе одржано је књижевно подне и
дружење са великаном наше књижевности, Милованом Витезовићем. Предавање о
великанима Прве београдске гимназије одржао је и проф. др Милош Ковић. Ученицима се
том приликом обратио и господин Ђорђе Павловић, бивши ученик школе и оснивач
Културног центра – Дом породице Павловић.
У недељу, 16. јуна 2019. године, Прва београдска гимназија обележила је 180 година
постојања свечаном академијом „У славу просветитељства” на Великој сцени Народног
позоришта. Програм је почео интонирањем химне „Боже правде” у извођењу Првог
београдског певачког друштва.
Садашњи и бивши професори, садашњи и бивши ученици, родитељи, пријатељи
школе и друге многобројне званице испуниле су дворану позоришта. Присутнима су се
обратили директор школе Александар Андрејић и помоћник министра просвете Александар
Пајић. У наставку се могло чути доста занимљивости о историјату школе и о чувеним
личностима које су биле њени ученици. У разноврсном културно-уметничком програму
наступали су садашњи и бивши ученици и пријатељи гимназије.
У уторак, 18. јуна 2018. године, на дан када је 1839. актом Намесништва, а на предлог
Попечитељства просвештенија (Министарства просвете), основана Гимназија у Београду,
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одржана је свечана академија. Том приликом, традиционално, награђени су најбољи
матуранти, као и ученици који су постигли високе резултате на такмичењима. Уручено је
преко 160 награда.
2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Школска зграда је подигнута 1938. године и школско двориште чине школски
простор, који је власништво Скупштине града Београда. Својим укупним простором и
структуром школски простор обезбеђује повољне услове за реализацију свих образовно васпитних активности предвиђених Програмом рада школе.
Прва београдска гимназија реализује наставу у 27 учионица од којих је 15 учионица
опште намене и 12 кабинета (три кабинета информатике, кабинет физике, хемијска
лабораторија, два кабинета за стране језике, кабинет уметности,историје, географије,
биологије и мултимедијални кабинет). За наставу се, према потребама, користи и свечана
сала школе.
Настава физичког васпитања се изводи у адаптираној свечаној сали са пратећим
просторијама (свлачионице ученика и кабинет професора),који не задовољавају потребне
стандарде. За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор -Клуб Прве.
Гимназија поседује добро опремљену библиотеку са читаоницом као и сервер собу
(умрежени рачунари и контрола камера и разгласа).
Ходници, степеништа, мокричворови чине 1797 м2 од укупне површине школске зграде
којаизноси 5248 м2. Укупна површина објекта износи 7529 м2.
Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2017/2018.
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
1. Достанић Бранка
2.Кућеровић Милка
3.Брковић Ивана,
4. Живковић Татјана

Философскифакултет
психолог
Факултет народне одбране
библиотекар
Филолошки факултет
библиотекар
Филозофски факултет
педагог

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
1. Божовић Марјана, Правни факултет
-секретар
(Чордашић Aна, Јасна Јовић Вуковић и Марина Милић-замене)
2. Лаковић Душанка, Правно-биротехничка школа
- администратор
3. Радисављевић Ива, Економски факултет
- шеф рачуноводства
( Наташа Петровић Пушић , Економски факултет, замена)
4. Перић Милка, гимназија - благајник
5. Герасимовић Александар, Машински факултет (VI/2степен) - радник на одржавању
рачунара
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ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
1.Радмановац Радољуб
2. Матковић Томо
3.Петровић Душанка
4.Матејић Наташа
5.ЋалићДрагана
6.Павловић Катарина
7.Рајковић Драгиња
8.Цветановски Јагода
9. Шарчевић Вида
10. Димитријевић Винка
11. Штулић Мирјана
12. Дашић Радмила
13. Митровић Гордана

Средња школа
Средња школа
Средња школа
Средња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа
Осмогодишња школа

домар
домар
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица

3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА

На почетку 2018/2019. године је уписано 1014 ученикa у 35 одељења, а на крају године било
је 1014 ученика.
I разред
10 одељења (5 одељења природно-математичког смера, 3 одељења
друштвено-језичког смера и 2 одељење рачунарског смера, тј. ученици са посебним
способностима за рачунарство и информатику).
II разред
9 одељења (5 одељења природно-математичког смера,
3 одељења
друштвено-језичког смера и 1 одељење рачунарског смера, тј. ученици са посебним
способностима за рачунарство и информатику ).
III разред
8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и 3 одељења
друштвено-језичког смера).
IV разред
8 одељења (5 одељења природно-математичког смера и 3 одељења
друштвено-језичког смера).
Одељења су била распоређена у две смене:
I смена: I-1,2,3,9,10; II-1,2,3,4,Р, III-1,2,3,4, IV-1,2,3,4, укупно 18 одељења
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II смена: I-4,5,6,7,8, II-5,6,7,8, III-5,6,7,8, IV-5,6,7,8,укупно 17 одељења.
Настава за I смену је почињала у 8.00 часова, а за II смену у14.15, при чемусу I и II
смена радиле наизменично пре и после подне. Од другог полугодишта настава је почињала
у преподневној смени у 7.45, а у поподневној у 14.15. На тај начин смо добили простор за
несметано одржавање часова допунске и додатне наставе.
Редовна настава
Редовна настава је извођена према наставним плановима и програмима за гимназије,
које је прописало Министарство просвете. Настава се континуирано одвијала, а у
случајевима болести наставника настојало се да часови буду стручно замењени. Услед
временских непогода и прекида наставе реализован је план надокнаде.
Теоријском наставом су испуњени циљеви у стицању основе општег образовања и
васпитања и знања за даље образовање на факултетима.
Практичне вежбе
У школској 2018/2019. години практичне вежбе су биле заступљене у оквиру
предмета физика, хемија и биологија. Пошто су кабинети током школске године опремљени
неопходним средствима и како постоји дугогодишње искуство предметних наставника,
вежбе предвиђене програмом су реализоване.
Додатна настава
Додатну наставу су држали професори српског језика и књижевности, страних
језика, филозофије, психологије, историје, географије, математике, физике, хемије,
биологије, музичке уметности и физичког васпитања.
Допунска настава
За ученике који су имали проблема са савлађивањем градива из појединих
предмета,организована је допунска настава, која је извођена по плану и програму за ову
школску годину. Обим и врста пружања помоћи ученицима прилагођене су тежини
савлађивања наставног градива. Највише часова допунске наставе је организовано из
математике и физике.
Друштвено-користан рад
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су до краја наставне године обављали
дежурстваиспред зборнице ина главном улазу у зграду школе. Ученици четвртих разреда
учествовали су у акцији давања крви у Заводу за трансфузију крви Републике Србије.
Реализоване су две акције у октобру и у марту месецу.
Такође је организовано неколико акција хуманитарног карактера (помоћ ученицима,
опремање кабинета, тоалета, фискултурне сале више еколошкох манифестација...
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4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ
Наставничко веће
У протеклој школској години 2018/2019. одржано је 16 седница Наставничког већа.
Седнице је припремао и водио директор, а у њиховом раду су учествовали помоћник
директора, стручни сарадници, координатори наставе и наставници .
Прва седница је одржана 14.септембра 2018. године:
- разматран је и усвојен Годишњи План рада за школску 2018/2019.
- разматран је и усвојен Извештај за школску 2017/2018. годину
- разматран је и усвојен извештај директора за 2017/2018. годину
- разматран је и усвојен Извештај о стручном усавршавању за школску 2018/2018.
годину
-разматран је и усвојен Извештај Тима за самовредновање
-разматран је и усвојен План стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину
- разматрана текућа питања
Друга седница је одржана 26. септембра 2018. године:
-

Усвојен је распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата за
школску 2018/19 и распоред током екскурзије 2. и 3. разреда
Усвојен је распоред дежурства наставника
разматрана су текућа питања

Трећа седница је одржана 23. октобра 2018.
 Усвојен је распоред часова за период од 05. до 09. 2018. године
 Усвојен је извештај са екскурзије другог и трећег разреда
 разматрана су текућа питања
Четврта седниа је одржана 19. новембра 2018:
 усвојен је извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода у
школској 2018/19. години
 усвојен је извештај са реализоване екскурзије ученика четвртог разреда у
 разматрана су текућа питања
Пета седницаје одржана 28. децембра 2018. године:
- психолог и педагог школе одржали су предавање о правилнику о друштвенокорисном раду ученика .
-усвојен је План уписа у школску 2019/20. годину
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-усвојене су матурске теме за ову школску годину
Шеста седница одржана је 4. и 5. фебруара 2019. на којој је:
усвојен је извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта у школској
2018/19. години
- упознавање и обука наставника за коришћење електронског дневника (Ес Дневник)
 разматрана су текућа питања
-

Седма седница одржана је 21. фебруара 2018.
- разматран је и усвојен Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за
период од 01. 09. 2018. до 21. 02. 2019. године
-додатно су појашњена упутства о начину коришћења електронског девника
-разматран је и усвојен план надокнаде часова изгубљених због продужетка распуста
до које је дошло због епидемије грипа
 разматрана су текућа питања
Осма седница одржана је 02. априла 2019. на којој је:
- разматран је и усвојен Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.
годину
представљене су и разматране активности за април 2019. године
-разматран је и усвојен план дежуртава наставника за период 2.4–25. 6. 2019. године
 -разговарало се о електронском дневнику и појашњавана су правила о формирању
родитеских налога
 -представљене су измене и допуне Закона о основама система образовања и
васпитања
 разматрана су текућа питања
Девета седница одржана је 15. 04.2019. на којој је:
 разматран је успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода
у школској 2018/19. години
 разматран је и списак изборних пакета и утврђено је да се анкетрирају ученици првог
разреда које изборне пакате желе да слушају за школску 2019/20
 разматрана су текућа питања
Десета седница одржана је 27. 05.2019. на којој је:
 разматран је и усвојен нови распоред часова за опериод од 29. 05. до краја наставне
године
 Наставничко веће је усвојило приговор о промени плана уписа ученика у први разред
у школској 2019/20. Након дискусије одлучено је да се Министарству просвете, а
поводом измењеног плана уписа, упути допис у којем се тражи објашњење
преиначења одлуке Наставничког већа, од 28. 12. 2018. године о плану уписа.
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 Наставничко веће је упознато са активностима за период мај-јун 2019.
 разматрана су текућа питања у оквиру које је одлучено да се будућим првацима
понуде следећи изборни пакети: Језик, медији и култура, Здравље и спорт,
Примењене науке и Појединац, група и друштво.
 усвојен је извештај о реализованој екскурзији првог разреда
Једанаеста седница одржана је 29. 05 .2019. на којој је:
 усвојен је извештај о успеху и дисциплини ученика четвртог разреда на крају
наставне 2018/19. године
 разматрани су и утврђени предлози за награђивање ученика четвртог разреда и
утврђивање предлога за добитнике изузетних награда
 саопштене су активности везане за матуранте
 разматрана су текућа питања
Дванаеста седница одржана је 31. 05.2019. на којој је:
 извршен је избор ђака генерације и спортисте генерације и осталих изузетних
награда за ову школску годину
За ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида Јеличић“
проглашена је Крстић Марија 4/4.
- за најбољег математичара проглашен је Граховац Михаило 4/4, а за најбољег
литерату Бабић Тамара 4/3.
- Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добио је ученик Перић
Александар 4/3;
Награду за човечност добили су : Слободан Исаковић, Дарко Мандић, Марија Такић,
Миа Шипка 4/1, Тамара Бјељац 4/2, Перић Александар 4/3, Марко Жежељ 4/4,
Марија Жагар 4/7, Крстић Марија 4/8
- Награду за најбољег физичара добила је Крстић Марија 4/8;
- Награду за најбољег сликара добила је Радовановић Софија 4/3;
- Награду за најбољег хемичара добио је Секулић Дариан 4/6;
- Награду за спортисту генерације поделили су Стефановић Нађа 4/1 и Клемпић
Дамир 4/5.
- Награду за изузетан допринос и остварене резултате у шаху добио је Милош Крстић
4/4
- Награду за дебату и беседништво добили су Пијевчев Предраг 4/5 и Милић
Александар 4/5
- Награду за изузетан допринос музичком животу школе добио је Станковић Бранко
4/1
- Награду за редовно похађање наставе добили су Ања Јовић 4/2, Софија Банковић 4/4,
Носиоци дипломе ,,Вук Караџић" су:
Тамара Бјељац 4/2
Богдановић Лена 4/3
Зековић Вања 4/3
Крстић Данијела 4/3
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Петровић Дејана 4/3
Петровић Тамара 4/3
Поштић Анђела 4/3
Рашковић Марија 4/3
Ана Вукашиновић 4/4
Михаило Граховац 4/4
Михаило Живадиновић 4/4
Теодор Смоловић 4/4
Софија Станисављевић 4/5
Ања Вуксановић 4/5
Маја Јефтовић 4/5
Лука Тица 4/6
Андреј Ђукић 4/6
Нина Ђерић 4/7
Ања Ђурић 4/7
Миљана Марић 4/7
Марија Крстић 4/8
Јован Крајачић 4/8
Невена Дукић 4/8
-разматрана текућа питања, у оквиру које је донета одлука о формирању делегације
која ће Наставничко веће представити у Министарству просвете
Тринаеста седница одржана је 14. 06.2019. на којој је:
 усвојен је извештај о успеху ученика на матурском испиту
 обавештено је Наставничко веће о закључцима састанка делегације школе са
посебним саветником министра надлежним за послове средњег образовања о
образовања одраслих Александром Пајићем
 Наставничко веће је обавештено о датумима одржавања свечаних академија
поводом јубилеја школе: Народно позориште (16. јун. у 20 часова) и Свечана сала
(18. јун у 9 часова)
 разматрана су текућа питања

Четрнаеста седница одржана је 27. 06. 2019. на којој је:
- утврђен је успех и дисциплина ученика првог, другог и трећег разреда на крају
наставне 2018/19. године, констатовано је да је ученик Стефан Савановић ученик 2. разреда
положио разредни испит
-усвојени су уџбеници који ће се користити у наредној школској години
-размотрен је Школски програм за период од 2019. до 2023. године
саопштена су имена одељењских старешина првог разреда
 - разматрана су текућа питања
Петнаеста седница одржана је 20. 8. 2019. године:
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--

-Наставничко веће је упознато са календаром активности за август 2019. године
-саопштени су резултати уписа ученика у први разред
 -разматрана су текућа питања

Шеснаеста седница одржана је 29. 08. 2019. године :
- -усвојени је распоред часова за школску 2019/20. годину
- -организација рада школе везана за почетак школске године
- -констатовано је да је ученик Давид Игњатовић ученик 4. разреда положио разредни испит и стекао услов да изађе на полагање матурског испита
- изабран је нови члан Школског одбора из редова Наставничког већа Слатка
Вучинић
- директор је прочитао Извештај о ванредном инспекцијком надзору
- разматрана су текућа питања

Oдељењска већа
На основу Закона о средњој школи и Плана и програма гимназије дефинисани су
задаци Одељењских већа. На састанцима поред предметних професора присуствовали су
директор школе, помоћник директора, руководилац смене и психолог школе.
Рад одељенских већа реализован је кроз седнице, а председавао је одељењски старешина.
Одељењска већа су се бавила следећим питањима:
 утврђивање
планова
рада
редовне,
додатне
и
допунске
наставе,
слободнихактивности и других облика образовно васпитног рада;
 планирање писмених задатака и вежби;
 усклађивање рада свих професора тако да се смањила оптерећеност ученика, иначе
преобимним наставним плановима;
 анализе извештаја о реализацији наставних планова и програма, предлозиза награде
и похвале ученика, за резултате постигнуте у учењу и ваннаставним активностима;
 анализа васпитних и васпитно-дисциплинских мера изречених ученицима у току
године због учињених прекршаја и неоправданих изостанака;
 дати су предлози за ученика генерације;
 дати су предлози за реализацију екскурзија.
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5. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Школска 2018/19. година
Директор је у наведеном периоду:
-Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
установе и формирао тимове у складу са потребама Гимназије
- присуствовао састанку директора школа и лица задужених за ажурирање података у
информационом систему Доситеј са представницима Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Обезбедио одговарајући унос и ажурирање података и на основу
правилника и реализованог уписа у школској 2018/2019. години, утврдио број извршилаца
Прве београдске гимназије и друго предвиђено овим информационим системом
-обавио неопходне активности, у оквиру својих надлежности, у вези избора ФТО-а , као и
осигурања ученика и запослених Гимназије у текућој школској години
-одржао заједничке састанке са ученицима првог разреда поводом уписа ученика
- спровео неопходну процедуру и доставио Министарству предлог плана уписа за наредну
школску годину
- сарађивао са педагошко-психолошком службом Гимназије и у сарадњи са истом обављао
педагошко-инструктивни надзор у образовно-васпитни рад наставника
- обављао замене часова одсутних наставника у виду часа одељењског стрешине, са
темама везаним за безбедност ученика, здравље и значај физичке културе
-упућивао наставнике на стручно усавршавање (Током распуста обезбедио реализацију
дводневног акредитиваног семинара за 30 наставника и стручних сарадника гимназије,
под називом У сусрет стресу – стратегије превладавања стреса, професионалног
оптерећења и емоционалне исцрпљености. У сарадњи са Педагошким колегијумом
организовао састанак - хоризонтално усавршавање за 40 наставника са следећим
садржајем Реализација плана и програма за први разред (Извештаји по активима) и
Примери примене савремених метода и техника учења (Извештавање предс. актива)
- обезбедио обуку за рад са електронским дневником за све наставнике и стручне сараднике.
Обуку су реализовала два наставника – координатора за Електронски дневник. У складу са
тим од другог полугодишта све евиденције су вођене у Електронском дневнику)
-организовао и похађао обуку за наставнике физичког васпитања из Београда која се
односи на остваривање програма наставе и учења оријентисане ка исходима учења. Обуку
су реализовали представници Министарства просвете у Првој београдској гимназији.
- Учествовао на саветовању за директоре Управљање променама у општем средњем
образовању, у организацији Министарства просвете
- обезбедио услове за одржавање опшинских такмичења у Првој беогрaдаској гимназији, а
које су организовали и реализовали наставници Гимназије
- формирао комисије које су реализовале попис и отпис у Гимназији, као и друге комисије
у складу са Законом
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-обавио неопходне припреме и оглашавања и у сарадњи са уписном комисијом и
наставницима реализовао упис ученика у први разред. По обављеном упису формирао
одељења у складу са одговарајућим упутством Министарства. Према жељама ученика
формирао групе за четири изборна пакета које је Гимназија понудила ученицима, одредио
наставнике који ће реализовати ову наставу и са њима обавио потребне припремне састанке
-одржао 16 седница Наставничког већа
-присуствовао седницама Одељењских већа
-одржао 9 састанка Педагошког колегијума
-присуствовао седницама Савета родитеља
-присуствовао седницама Школског одбора
-старао се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља
односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за
рад установе и ових органа.
-одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са
законом (поед обавештења и опомена изрекао две новчане казне, једно упућивање на
проверу здравствене способности наставника и покренуo два васпитно-дисциплинска
поступка услед повреда обавеза ученика)
-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента
-реализовао предвиђене активности са представником Савета родитеља у циљу формирања
Општинског савета родитеља
-обавио послове, у оквиру својих надлежности, односно заједничке састанке са
родитељима, одељењским старешинама, вођама пута и представницима агенција у вези
реализације екскурзија у 2018. години, као и припрему екскурзија које ће се реализовати у
2019. години
- у сарадњи са одељењским старешинама, са матурантима спровео процедуру избора
агенције за прославу матурске вечери (Хајат, 10. јун 2019.)
- обезбедио набавку два мерна инструмента која се односе на процену личности
адолесцената.
(Социо 4 је инвентар личности који омогућава да се истражује проблем социјализације, а
Адолесцент се користи за испитивање психопатолошких индикатора).
- обављао функцију председника Актива директора средњих школа општине Стари град
- учествовао у раду председништва Заједнице гимназија Србије,
- учествовао у раду Друштва директора Србије
-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом и обављао њихове налоге, као
и налоге просветне и комуналне инспекције. Записници, утврђено стање и мере:
1.Записник о инспекцијском надзору, бр.Х -04-355-2743/2018. од 10.09.2018. године.
Предмет инспекцијског надзора је : Контрола извршења решења бр. Х-04-355-2743/2018.
од 31.08.2018. године. Прва београдска гимназија је поступила по напред наведеном
решењу, односно фудбалски гол у дворишту, на спортском терену је анкерисан.
2.Извештај о извршеном појединачном стручно-педагошком надзору у Првој београдској
гимназији Број: 610-00-00572/2917-11 од 21.09.2018. године. Предмет надзора :
Утврђивање стања на основу анонимне представке родитеља ученика трећег разреда Прве
београдске гимназије, на рад наставнице српског језика и књижевности Д. С. Школи су
предложене мере за унапређивање рада:
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- да наставница унапреди свој рад коришћењем поступака којима ће омогућити активно
укључивање свих ученика у рад на часу (диференцирани начин рада, вршњачко
подучавање)
- да наставница унапреди свој рад у домену формативног оцењивања ученика, како би оно
било у континуитету од самог почетка школске године.
-да наставници српског језика и књижевности у оквиру Стручног већа заједнички
планирају распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова на нивоу разреда и
смера коме предају и анализирају динамику оцењивања.
- да наставници српског језика и књижевности у оквиру Стручног већа наставе да
свестрано прате и анализирају критеријуме оцењивања и њихову међусобну усаглашеност
и предузму конкретне мере за превазилажење недостатака (заједничко припремање
писмених провера, развијање и размена различитих инструмената за праћење и
вредновање), водећи рачуна о обезбеђивању континуитета и информисању ученика о
њиховој ефикасности у процесу учења.
3.Записник о ванредном инспекцијском надзору број VII-06 Број:614-1440/2018. од
11.01.2019. Предмет инспекцијског надзора: Провера веродостојности дипломе, издате на
име В. М.Утврђено да је Диплома, на име В. М., издата од стране Образовно-васпитне
организације „Моша Пијаде“, веродостојна подацима у Уписници ученика ОВО „Моша
Пијаде“ усмереног образовања и васпитања, техничар-оптичар, занимање оптичар
школске 1985/86. године.
4. Записник о ванредном инспекцијском надзору број VII-06 Број 614-559/2019. Од
21.05.2019. године. Предмет инспекцијског надзора: провера података о школовању Б. Д.,
девојачко М., рођене 16.06.1976. године. Утврђено чињенично стање: Б. Д., је завршила
четврти разред у Првој београдској гимназији, школске 1993/1994. године са врло добрим
успехом (4,36).
5. Записник о ванредном инспекцијском надзору Прве београдске гимназије бр. VII-Број
614-817/2019. од 02.08.2019. године. Предмет инспекцијског надзора је провера
веродостојности дипломе издате на име Л. С., девојачко М., рођене 02.12. 1963. године у
Београду. Утврђено је да је диплома, издата од стране Образовно-васпитне организације
„Моша Пијаде“, веродостојна подацима у Уписници ученика.
6. Записник о ванредномј инспекцијском надзору Прве београдске гимназије број VII-06
Број: 614-886/2019. Од 07.08.2019. године. Предмет инспекцијског надзора је Представка
Министарству просвете науке и технолошког развоја, број 614-886/2019. Предмет
инспекцијског надзора је провера навода, из Представке. Нема изречених мера. Утврђено
чињенично стање: ,,На основу свега наведеног може се констатовати да је директор школе
на седници Наставничко већа, одржане14.06. 2019. године указао на обавезу прописану
одредбама члана 92. Става 1. Закона о средњем васпитању (Службени гласник РС бр. 55/13,
101/17, 27/18- др. Закон) да наставник, васпитач и стручни сарадник остварују право на
штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању права грађана
од општег интереса у средњем образовању и васпитању. Такође, Налог директора школе
члановим комисије за стално праћење евиденције и документације и уписивања
веродостојних података у Књиге евиденције образовно –васпитног рада, број 2078 од
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19.06.2019 године, је дат у сврху остваривања права ученика у средњем образовању и
васпитању.''
-директор је, у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план за 2019.
годину, План јавних набавки и Пројекцију прихода и расхода сопствених средстава за
текућу школску годину. У сарадњи са
члановима Школског одбора реализовао процедуре у циљу прибављања сагласности
надлежних институција за најам простора Гимназије којим се обезбеђују услови за даљи
квалитетан образовно-васпитни рад у Првој београдској гимназији, награђивања поводом
изузетних резултата на такмичењима, прославе и манифестације и друге објективне
потребе Гимназије.
- Сачинио допис- пријаву на јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког
развоја за доделу финансијских средстава гимназијама
- обезбедио услове за реализацију Светосавске академије
- обезбедио наставак сарадње и часове кинеског језика за заинтересоване ученике
Гимназије
-организовао превоз за све ученике и наставнике чија су републичка такмичења реализована
ван Београда
-обезбедио подршку наставнику географије и ученицима за учешће Гимназије на
конференцији „MEP Француска 2019“ (Модел Европског парламента)
- са наставником физичког васпитања реализовао традиционално учешће екипе Гимназије
на међународном маратону у Прагу и као члан делегације Гимназије посетио маузолеј у
Јиндриховицама, где је положен венац у част српских и руских жртава из Великог рата
-обезбедио услове за наставак продаје здраве хране за ученике Прве београдске гимназије
коју спроводи регистривана ученичка фирма Prva company,у оквиру пројекта Омладинско
предузетништво, па су и ове школске године обезбеђена средства од преко 70.000 динара
која се, у складу са одлуком Ђачког парламента, користе за прославу матурске вечери.
-сарађивао са службеницима МУП-а у циљу превенције и заштите ученика и школске
имовине
-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање
-сарађивао са Црвеним крстом
-обезбедио потребне услове за реализацију пројекта Арт караван који традиционално
спроводе наставнице музичке и ликовне културе (сарадња са гимназијама у Србији)
- спровео анализу спроведеног истраживањо о заступљености добрих и лоших навика међу
ђацима (исхрана, конзумација енергетских напитака, цигарета, одмор, физичке активности),
са циљем да се надаље делује, односно позитивно утиче на здравствени статус ученика
-у сарадњи са Школском управом Београд, организовао и реализовао пријемни испит - тест
из математике за упис у одељење са посебним способностима за рачунарство и
информатику, за преко 200 ученика београдских школа
- члан радне групе која је израдила Правилник о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења у
гимназији
-обезбедио реализацију традиционалног хуманитарног музичког фестивала Прва има
таленат
-захваљујући донацији члана Школског одбора, организовао набавку ваучера
(новогодишњих пакетића) за децу запослених
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- обезбедио донацију нове четири школске табле
-обезбедио учешће на Фестивалу науке, у оквиру кога су ученици Гимназије и наставници
физике и хемије реализовали презентације - експерименте на Београдском сајму.
-обезбедио реализацију интернационалног мататематичког такмичења Кенгур, које је
одржано у Првој београдској гимназији у организацији председник актива математике
- У сарадњи са члановима Школског одбора предузео активности за припрему и
обележавање Јубилеја 180 година постојања (организациони одбор за прославу). Јубилеј је
обележаван одговарајућим садржајима током 2019. године, био је медијски праћен, а главне
свечаности одржане су у свечаној сали Ректората Београдског универзитета (Капетан
Мишино здање) 10 маја и на великој сцени Народног позоришта 16. јуна.
- у сарадњи са наставницом музичке културе и уз подршку Дома омладине реализован је
међународни пројекат Прва и пријатељи.
- покренуо иницијативу да се у Прва београдска гимназија прогласи школом од
националног интереса.
Реализовао набавке и радове према добијеним захтевима и потребама:
- набавку ЛЦД телевизора за кабинет уметности, два преносива аудио уређаја за наставу
страних језика и један ласерски штампач
- набавку нове и сервисирање дотрајале рачунарске и видео опреме
- паркетарске радове у две учионице и секретаријату школе, молерске радове у три
учионице гимназиje
поправке радијатора у учионицама и холу, замену вентила на грејним пумпама Гимназије,
као и друге неопходне набавке.
-предузео активности у циљу обезбеђивања неопходних просторних услове за реализацију
наставе са повећаним бројем одељења у школској 2019/20. години. Изведени су
одговарајући радови и опремање две просторије које су претворене у учионице током
августа месеца. Поднео одговарајуће захтеве и обезбедио спровођење поступака ради
набавке школског намештаја. Школи су за наведене сврхе одобрена средства од око пола
милиона динара
- поново покренуо иницијативу за изградњу спортске сале, односно припремио
документацију и обавио разговоре са начелницом СКН Стари град (Републички геодетски
завод) и поднео одговарајуће захтеве те је исправљена грешка на комплексу Прве
београдске гимназије. Обавио разговоре са управом Урбанистичког завода, доставио
документацију и захтев за израду измене дела плана детаљне регулације комплекса Прве
београдске гимназије и предузео све потребне радње према Градском Секретаријату за
образовање, те су Гимназији за ове потребе одобрена средства у износу од преко два
милиона динара.
-покренуо иницијативу, обављао разговоре, припремао и достављао документацију како
би се школи одобрила средства за хитне радове на делу таванског простора кокји је у
изузетно лошем стању, због чега је угрожена и сама конструкција (каратаван). После
спроведених процедура Гимназији су за наведене радове одобрена средства у износу од
5.902.980,00 динара. Такође, у вези са истим радовима, биће одобрена средства за надзор
над извођењем грађевинских радова, услуге ангажовања координатора за безбедност и
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здравље на раду у фази израде пројекта и плана превентивних мера, услуге ангажовања
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на хитној санацији
дела таванских просторија, укупно у износу од преко 200.000 динара.
Планирајући наведене набавке, Школски одбор је правовремено донео одговарајуће измене
и допуне Финансијског плана, као и Плана јавних набавки за 2019. годину.
Заштита и безбедност ученика и запослених
Директор је присуствовао састанку представника ПС Стари град и директора школа
општине Стари град. Школски полицајац је обилазио Школу у предвиђеним терминима.
Одржавана је постојећа преме за видео надзор и набављена нова. У циљу одржавања нивоа
безбедности, превенције и заштите од пожара продужен је уговор са предузећем које
поседује одговарајућу акредитацију и које је у протеклом периоду успешно обављало
послове из области заштите од пожара. Директор је благовремено упућивао дописе
саобраћајној полицији ради контроле возача и аутобуса који су превозили ученика на
екскурзије, а надлежни органи су све прегледе извршили одговорно и у складу са сатницама
из дописа Гимназије. Гимназија је осваривала безбедне услове за боравак ученика и
запослених у згради и дворишту. Упућен је захтев Секретријату за саобраћај у циљу трајног
решења проблема злоупотребе простора испред ђачке капије од стране трећих лица. Такође,
после упућеног захтева општини Стари град за предузимање мера из своје надлежности
ради обезбеђивања радова на стаблима у Првој београдској гимназији која могу да угрозе
безбедност ученика и спроведених процедура, екипа Градског зеленила је извршила
наведене радове.Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, деловао
је у оквиру својих надлежности.. У сарадњи са Саветом родитеља ангажавано је ФТО и
осигурани су сви ученици и запослени. У Гимназији су истакнути одговарајући планови
евакуације, дежурства запослених и ученика реализована су према утврђеном распореду, а
послове координатора наставе обављали су помоћник директора, стручни сарадници и
задужени наставници. У случајевима повреда или здравствених проблема ученика школа је
обавештавала родитеље (Школа поседује Детаљан опис правила понашања и организације
рада, везаних за општу бебедност и бригу о ученицима), а у ситуацијама када је било
неопходно позивана је служба хитне помоћи која је долазила брзо и поступала у складу са
потребама угрожених лица.У школи се обављају систематски прегледи ученика првог и
трећег разреда од стране служби нашег дома здравља, као и прегледи у зубној амбуланти
која је смештена у просторији Гимназије.
Директор школе
Александар Андрејић
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6. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Рад помоћника директора се одвијао у овој школској години према Плану и програму за
2018/2019. годину и према законским одредбама у више праваца, и то:
У организацији наставногпроцесаипраћењуњегове реализације:
 прављењу Плана и програмаза ову школску годину,
 изради Извештаја о раду школе за претходну школску годину, као и изради
полугодишњег извештаја о раду школе;
 припреми Наставничког и Одељењских већа,
 присуствовању састанцима и праћењу рада стручних актива,
 изради четрдесеточасовне радне недеље за све запослене у школи,
 прегледању педагошко-административне документације и контролисању
ажурираности обављања ових послова,
 учествовала у реализацији мености
У радуруководиоца прве и друге смене:
 организацији наставе,
 организацији замене часова у овој смени у случају изостанка професора,
 организацији надокнаде изгубљених часова,
– организацији дежурства ученика и професора на ходницима школе
 праћењу дежурства ученика и професора,
 прегледању педагошко-административних докумената у обе смене,
 сарадњи са МУП-ом у циљу заштите ученика.
У осталим пословима школе:
 организацији уписа ученика првог разреда у нашу школу,
 организацији поправних, разредних и матурских испита,
 организацији испита за ванредне ученике
 давању савета и инструкција за обављање послова професорима-приправницима.
У културно-уметничком презентовању наше школе:
- у реалзизацији обележавања јубилеја, 180 година од оснивања Прве београдске
гимназије у оквиру тима који су чинили директор Александар Андрејић и професори
Драгана Стојановић, Снежана Филиповић, Александра Тасић Адамовић, Марина
Чудов и Стефан Дамњановић
- у организацији свечаности у свечаној сали Ректората Београдског универзитета
(Капетан Мишино здање) 10 маја и на великој сцени Народног позоришта 16. јуна.
-

у реализацији многих предавања у школи, од којих треба истаћи предавање проф. др
Милоша Ковића, Милована Витезовића и Зорана Николића
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-

-

-

-

учешће у обележавању 100-те годишњице од завршетка Првог светског рата,
учешће на свечаној академији поводом 100-те годишњице од пробијања Солунског
фронта у Дому Војске Србије, 15. септембра 2018. године
учешће на свечаној академији поводом 100-те годишњице од особођења Београда у
Првом светском рату у Дому Војске Србије, 1. новембра 2018. године
организација и реализација Светосавске академије у сарадњи са вероучитељком
Маријом Стоиљковић, Драганом Стојановић, професорком српског језика и
књижевности, Тасић Адамовић Александром и Снежаном Филиповић професорима
музичке културе и Марином Чудов, професорком ликовне културе;
организација факултативне наставе кинеског језика, која је од претпрошлегодине
почела да се реализује у нашој школи;
Организовала предавање о ослобађању Београда 1944. године, где је предавач био
аутентични учесник борби за ослобођење овог дела града Љубиша Антонијевић,
пуковник у пензији, борац 3. Крајишке бригаде.
20. октобра учествовала са вероучитељком и групом од 30 ђака у манифестацији
поводом обележавања годишњице ослобођења Београда на Калемегдану;
Организовање групе ученика и професора који су 21. Октобра присуствовали
„Великом школском часу“ у Крагујевцу, поводом обележавања годишњице
стрељања грађана Крагујевца;
Организација две акције добровољног давања крви;
Организовање посете директора и ученика Гимназије из Косовске Митровице, који
су присуствовали Свечаној акадменији поводом 180-те годишњице Прве београдске
гимназије у Народном позоришту

7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ
Руководилац смене у школској 2018/2019. години је била Биљана Крстић, а дужности
координатора наставе такође су обављали:Милка Кућеровић, Бранка Достанић, психолог
школе, Слатка Вучинић, професор руског језика, педагог школе Живковић Татјана,
Божиновска Нина, професор латинског језика и Александра Спасојевић професор
психологије и грађанског васпитања
У току ове школске године обавезе су реализоване кроз следеће активности:

контролисање реализације Програма,

контролисање ажурности вођења педагошке документације,

организација и контролисање дежурства ученика и професора на ходнику,

организација привремених замена одсутних професора и надокнада изгубљених
часова,

организација полагања матурских и поправних испита,

организација полагања ванредних испита,

учешће у организацији уписа ученика у први разред гимназије,

организација и праћење рада Одељењскихвећа,

учешће у организацији Наставничких већа,

пријем и сарадња са родитељима,

организација родитељских састанака,
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организација школских такмичења, општинског такмичења из математике,
сарадња са здравственом и стоматолошком службом школе,
учешће у годишњем попису наставних средстава и опреме школе,
сарадња са службом обезбеђења школе,
организација школских трибина и осталих ваннаставних активности које су се
одвијале у школи
организација рада Ђачког парламента
организација рада Школског одбора
организација рада Савета родитеља
сарадња са административним службама школе
сарадња са инспекторима МУП-а у заштити ученика и школске имовине

8. РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА
Обласна комисија за језик,књижевност и комуникацију
Председник обласне комисије: професор Слатка Вучинић
Српски језик
Руководилац: проф.мр Драгица Симоновић
ИЗВЕШТАЈО РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА
У току првог полугодишта школске 2018/2019. наставници предмета Српски језик и
књижевност одржали су редовну, додатну и допунску наставу, менторски рад са
матурантима и секције (литерарну, драмску и дебатни клуб) према следећем распореду:
Септембар: Договор о начину рада. Покушај уједначавања наставе с обзиром на обим и
темпо преласка градива. Истаћи да је у настави веома важан и књижевнотеоријски и
књижевноисторијски приступ епохама, правцима, ствараоцима.
Октобар: Покушај уједначавања критеријума оцењивања усмених и писмених задатака.
Анализа и претрес изнесених искустава, приступа. Одржан је састанак по Налогу директора
бр.3755 од 22.10.2018. на коме су разматране мере наведене у предметном налогу:
планирање распореда писмених задатака, контролних вежби и тестова на нивоу разреда и
смера, у оквиру Актива и Стручног већа праћење, анализирање и међусобно усаглашавање
критеријума оцењивања, заједничка припрема писмених провера, развијање и размена
различитих инструмената за праћење и вредновање рада ученика водећи рачуна о
обезбеђивању континуитета у информисању о њиховој ефикасности у процесу учења.
Новембар: Анализа успеха у првом класификационом периоду.
Децембар: Избор и усвајање тема за матурски рад из српског језика и књижевности.
Одржан је састанак у вези са Налогом директора бр. 3755 од 22.10.2018. године на којем су
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чланови Актива једногласно усвојили закључак да су реализовали мере наведене у
предметном налогу.
Јануар : Анализа успеха у првом полугодишту.
полугодиште.

Реализован је план наставе за прво

Фебруар: Професори су похађали семинар на Филолошком факултету у Београду.
Анализирани су резултати првог полугодишта.
Март: Реализовани су писмени задаци. Одржана су општинска такмичења из Српског
језика и језичке културе, а такође и Књижевна олимпијада. Ученици су веома
заинтересовани за ова такмичења, постигли су изузетне резултате.
Април: Одржана су Градска такмичења Књижевна олимпијада и Српски језик и језичка
култура, а такође и такмичења из рецитовања и беседништва.
Мај: Реализовани су писмени задаци. Одржаване су и књижевне трибине. Гостовао је писац
Милован Витезовић. Одржана су Републичка такмичења из језика и књижевности. На ова
такмичења (након општинских и окружних такмичења), пласирало се укупно 35 ученика
од којих је 4 освојило прва места, 5 друга места и 10 трећа места. Прво место освојиле су
следеће ученице: Оливера Огњеновић 3/1 (проф. Весна Шами), Душица Караић 3/5 (проф.
Драгица Симоновић), Вера Павловић 3/5 (проф. Драгица Симоновић), Милица Величковић
3/6 (проф. Драгица Симоновић); друго место освојили су: Андреј Јовићевић 1/2 (проф.
Данијела Вујетић), Жељана Штрбац 3/5 (проф. Драгица Симоновић), Јулијана Јевтић 3/6
(проф. Драгица Симоновић), Тамара Бабић 4/3 (проф. Катарина Крнетић) и Ана Булатовић
2/8 (проф. Драгана Стојановић). Трећа места освојили су ученици: Софија Рајић 1/6 (проф.
Милица Пророк); Немања Недић 1/9 (проф. Данијела Вујетић; овај ученик је освојио два
трећа места и из језика и из књижевности), Катарина Мијајловић 2/6 (проф. Биљана
Ковачевић), Матија Ђуричић 2/8 (проф. Драгана Стојановић, Ана Лазовић 3/6 (проф.
Драгица Симоновић), Немања Костић 2/6 (проф.Биљана Ковачевић), Лазар Видић 2/6
(проф. Биљана Ковачевић), Ивана Михајловић 2/6 (проф.Биљана Ковачевић), Иван
Фертиши 1/6 (проф. Милица Пророк). Актив се поноси овим резултатима који су за
дивљење и памћење.
Актив је предложио Наставничком већу матуранткињу Тамару Бабић за најбољег литерату
у генерацији.
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Слика 1: Пред полазак у Сремске Карловце

Слика 2: Ученици и проф. у Тршићу
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Јун: Подела часова. Договор о уџбеницима и литератури која ће се користити 2019/2020.
годину.
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Наставници страних језика у току школске 2018/2019. године редовно су држали
редовну, допунску, додатну наставу, секције. Припремали су ученике за такмичења,
одржали матурске испите, похађали семинаре.
Ускладили су критеријуме оцењивања, сви ученици су позитивно оцењени.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Наставу енглеског језика изводили су наставници Ивана Брковић, Марина ЈовичићСамарџија, Злата Васић, Нина Фанка, Лидија Бајовић, Ђорђе Ђорђевић и Оливера
Скерлић.
Нина Фанка била је аутор теста за школско такмичење из енглеског језика. На Градско
такмичење пласирали су се ученици
1. Андрејић Нађа 4/2
2. Ђокић Марија 4/2
3. Перић Александар 4/3
4. Пејчић Лука 4/4
5. Maрковић Дуња4/7
6. Стијепић Тијана 4/7
7. Kрстић Марија 4/8
8. Mилић Момчило 4/8
Андрејић Нађа заузела је треће место на Градском и треће место на Републичком
такмичењу-наставник Марина Јовичић-Самарџија.
Нина Фанка је похађала дводневни семинар “У сусрет стресу”, који је организован у
Гимназији.
Била је ментор двема студенткињама Филолошког факултета,укупно 14 часова.
Ђорђе Ђорђевић је учествовао на семинару за наставнике страних језика у организацији
Завода за унапређивање образовања и васпитања ,,Настава оријентисана ка исходима
учења'', који је одржан у Четвртој београдској гимназији 25. и 26. јуна, а трећи дан онлајн и
који носи 24 бода. Био је прегледач на Републичком такмичењу из страних језика за
енглески језик.
Оливера Скерлић похађала је следеће семинаре
"Capturing Curiosity and Measuring Progress in English Language Classroom",
Pearson Central Europe
Реализатор: Robert Dean
Датум: 30.8.2018. u trajanju od 3 sata (SU u ustanovi)
MM Publications ELT kонференција
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Data Status
Предавачи: Gareth Davies, Laura Moulton
Датум: 23.3.2019. u trajanju od 6 сати
"Bringing the Real English to the Classroom"
Pearson Central Europe
Реализатор: Anna Kolbusyewska
датум: 6.4.2019.
Семинар у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања ,,Настава
оријентисана ка исходима учења'' Реализатори: Весна Николовски и Борислав Ракочевић,
Датум: 1. 7.2019. i 2. 7.2019 + online део (у трајању од 24 сата)
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставу француског језика изводиле су наставнице Марина Чарапић, Наташа Перишин
и Ирена Симић.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Наставу немачког језика до средине новембра изводили су Леонора Ракићевић и
Дарко Стојановић. По одласку у пензију Леоноре Ракићевић наставу је преузела Драгица
Грачанин и, као и Дарко Стојановић, изводила до краја наставне године.
Драгица Грачанин је похађала следеће семинаре у организацији Гете института:
“Методе увођења вокабулара у настави немачког језика”
“Музика у настави немачког језика”
Онлајн усавршавање: “Задаци, вежбања и интеракција у настави страних језика.”
На Градском такмичењу одржаном у 9. Београдској гимназији Марија Крстић,
ученица 4-8 освојила 3.место и пласман на Републичко такмичење, које је одржано у
Спортској гимназији-наставник Драгица Грачанин.
У оквиру дугогодишње успешне сарадње Прве београдске гимназије и Немачке
савезне управе за школство у иностранству (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA)
уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ове
школске године су ученици наше школе имали могућност да полажу испит из немачког
језика. Немачка језичка диплома „Deutsches Sprachdiplom“ DSD1 је еквивалентна нивоу Б1
Европског референтног језичког оквира и осим потврде о стеченом познавању немачког
језика сигурно доприноси нашим ученицима у даљем образовању и професионалном
напредовању. DSD испит из немачког језика подразумева проверу језичких вештина као
што су читање, слушање, писање и говорну интеракцију и истовремено се одржава у
великом броју школа у земљи и иностранству, које су део пројекта као и наша школа већ
дуги низ година.
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РУСКИ ЈЕЗИК
Наставу руског језика изводила је наставница Слатка Вучинић.
Слатка Вучинић је у октобру похађала семинар “Систем тестирања у руском језику”
у организацији Руског дома. Предавачи су били професори Универзитета из Москве.
У фебруару је похађала семинар за наставнике руског језика “Зимска школа”, у
организацији Филолошког факултета.
Била је ментор студентима Филолошког факултета за предмет Методика наставе
руског језика.Студенти су слушали 30 часова и одржали 12 показних и испитних часова.
Као спољни сарадник Завода за унапређивање васпитања и образовања била је члан Радне
групе за израду програма за 2. разред гимназије.
Припремала је ученике за такмичење у знању руског језика.Ученица Марија Такић
4-1 заузела је 2. место на Градском такмичењу и учествовала на Републичком такмичењу.
Наталија Генић, 4-6, заузела је 3. место на Градском такмичењу и учествовала на
Републичком такмичењу.
У финале НИС олимпијаде из руског језика пласирали су се ученици Стојчић
Милица, 1-3, и Ђорђе Ђуран, 3-8. У финалном такмичењу Стојчић Милица је заузела 4.
место и освојила похвалу.
Слатка Вучинић је била коорганизатор већ традиционалног концерта ученика
гимназија и средњих школа, који је одржан 14. маја у Руском дому. Концерт је ревијалног
карактера, а наши ученици Марија Такић, Анђела Поштић, Анђела Лаушевић, Стефан
Добраш, Реља Першић и Олег Свобода имали су запажен наступ.
Лазар Видић,2-6, пласирао се у финале Међународног фестивала руског језика. Финале ће
се одржати од 28.8. до 1.9. 2019. године у Москви. Све трошкове у вези са финалним
такмичењем сноси град Москва.

Стручно веће за област уметности и физичко васпитање
Председник обласне комисије: Марина Чудов, професор ликовне уметности
Стручно веће се редовно састајало током школске године и договарало о
заједничким питањима која су се односила на методичку праксу, реформу школе и
опремљеност кабинета наставним средствима.
Актив уметности
У току протекле школске године настава ликовне и музичке културе одвијала се
нормално и предвиђени план и програм су реализовани у потпуности. Прелазак на нови
план за ученике првог разреда дао је наставницима већу слободу у раду али од ученика
захтева веће ангажовање него претходни план.
Наставу уметности и дизајна похађале су четири групе ученика. Три групе је водила
професор Јасмина Манојловић, а једну Марина Чудов. Реализовани су пројекти ''Легат Паје
Јовановића'' и ''Тисин цвет'', ''Симонидина круна'', ''Предлог преуређења школског
простора'' и ''Виртуална опера''. Током рада консултовани су професори српског језика и
књижевности и музичке културе.
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Сви клубови, као и школски хор су радили по плану. Ваннаставне активности у
оквиру ликовне културе су биле ликовни и фото клуб, а у кабинету за ликовну и музичку
културу одржавале су се радионице и састанци ликовне секције Регионалног центра за
таленте Београд 2.
У оквиру музичке културе, радили су хор, бендови у оквиру Клуба Прве,
Талентовани солисти, етно група ''Плетисанке'' и Клуб љубитеља музике.
Ове године је због прославе 180 година од оснивања наше школе основан хор Прима
ностра који сачињавају родитељеи ученика, бивши ученици и запослени у Првој
београдској гимназији. Пробе су се одржавале у вечерњим часовима после редовне наставе
у кабинету музичке културе. На репертоару су били Химна Светог Саве, Друга руковет
Ст.Ст. Мокрањца, Адиемус Карла Џенкинса.
Септембар
1: Аудиције и рад клубова
Етно група Плетисанке - Аудиција за пријам нових чланова, договор о репертоару,
вокалне вежбе, техника дисања, соло и вишегласно певање
Клуб Прве - Аудиција за пријем нових чланова. Попис имовине клуба. Договор о
коришћењу слободних термина и опреме са талентованим солистима и групама певача и
инструменталиста.
Хор ''Душан Максимовић – Думакс'' – пријем нових чланова, а затим редован рад.
Ликовни и фото клуб – пријем нових чланова, а затим припреме за Дане европске баштине.
2: Дани Европске баштине отварање у Свечаној сали Прве
београдске гимназије 25.
септембар 2018.
У холу школе је постављена изложба чланова Ликовног и фото клуба
Програм
Предавање ''Најстарија кућа у Београду'' – Тања Лазић и Марија Живковић 4/5
Предавање ''Кућа Јована Скерлића'' – Уна Црномарковић и Тијана Стипанчић 4/5
Предавање ''Дом Св Саве'' – Софија Петровић, Марија Ристић, Ђорђе Дебељак и Анђела
Лаушевић 4/6
''Амели'' – Марија Такић, клавир
''Back to Black'' – Христина Татић, вокал и Вања Шевић, гитара
''Mix'' – Марија Такић и Бојана Поповић, плес
Октобар
3: Рад клубова
Клуб Прве - избор и увежбавање репертоара за наступ на традиционалној
манифестацији Прва има таленат
Хор ''Душан Максимовић – Думакс'' – припреме за наступ на Фестивалу стваралаштва
младих у оквиру Сајма књига
Етно група Плетисанке - увежбавање песама, појединачно, по групама, једногласно и
Вишегласно
Ликовни и фото клуб – припреме за учешће на Фестивалу стваралаштва младих и
Октобарском салону
4: концерту ансамбла Ренесанс у Дечијем културном центру – 7. октобар 2018.
(присуствовало је 193 наша ученика)
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5: ''Босифест'' – фестивал филмова особа са инвалидитето 11. октобар 2018. (22 наша
ученика су присуствовала)
6: Фестивал стваралаштва младих у оквиру Сајма књига 25. октобар 2018.
Програм
Хор Прве београдске гимназије ''Душан Максимовић – Думакс'' изводи
композицију Карла Џенкинса ''Адиемус''
Хор броји 40 чланова, диригент је професор Александра Тасић Адамовић
''И више вам могу рећи'' – наступ чланова Литерарног клуба Прве београдске
гимназије који читају своје приче и песме
20 учесника које води професор Драгана Стојановић
''Речи у сликама'' – чланови Ликовног клуба Прве београдске гимназије
сликају иницијале, минијатуре и илустрације
20 учесника које води професор Марина Чудов
професор који прати ученике: Снежана Перовић
7: Радионице у оквиру Октобарског салона: 29. септембар – 18. новембар 2018. На
финалној изложби у Културном центру Београда излагали су наши ученици: Марија
Такић, Вукашин Лаловић и Денис Крајачић.
Новембар
8: ''Српска књижевност и Велики рат'' у Дому војске 15. новембра 2018 (30 наших ученика
је присуствовало предавању и обишло изложбу)
9: концерту Мери госпел хора у Дечију културном центру 17. новембар 2018. године (227
наших ученика је присуствовало)
10: Шеснаест наших ученика је 20. новембар 2018. учествовало на радионици линореза у
оквиру изложбе ''Класично и симболично''. Њихови радови су прикључени званичној
изложби.
Децембар
11: 12. децембар 2018 – 30 ученика је посетило изложбу '' Благо из приватних колекција,
сад и никад више'' у Дому војске и присуствовало предавању
12: 14. децембар 2018. одржана је манифестација „Прва има таленат“: 45 ученика извело је
24 музичке тачке у разноврсним стиловима и жанровима као и саставима савремене музике.
Концерт је био хуманитарног карактера у сарадњи са Ученичким парламентом који ће
донети одлуку о намени прикупљеног новца за помоћ нашим ученицима којима је потребна.
Овом догађају присуствовало је 200 ученика.
13: 15. децембар 2018. године – 210 ученика наше школе је присуствовало концерту
Драгољуба Ђуричића и бубњара.
Јануар
14: 27. јануар 2019. – одржана је Светосавска академија у Свечаној сали школе.
Програм
Тропар Св Сави - хор Прве београдске гимназије ''Душан Максимовић – Думакс''
Обред сечења славског колачаХимна Светом Сави – хор Прве београдске гимназије
''Душан Максимовић – Думакс''
Поздравна реч директора школе господина Александра Андрејића
Милешевка – хор Прве београдске гимназије ''Душан Максимовић – Думакс''
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"Житије Светог Симеона"(одломак) - казује Слободан Исаковић
"Господи помилуј" – Етно група Прве београдске гимназије ''Плетисанке''
"Зашто видиш трн у оку брата својега, а брвно у своме не осећаш" - беседа ученика Дарка
Мандића, полуфиналисте регионалног такмичења у беседништву "Славослов 2018") казује Дарко Мандић
''Суза Косова'' - Етно група Прве београдске гимназије ''Плетисанке'', професор Снежана
Филиповић, хармоника, Милица Стојчић, удараљке
''Порука са неба", песма Таре Станковић, финалисте Међународног такмичења поезије
Универзитета Линколн у Лондону. Песму казује Тара Станковић
"Заспо Јанко" – Етно група Прве београдске гимназије ''Плетисанке''
Фолклорна група Прве београдске гимназије ''Јелек и опанчићи'' – сплат игара из Србије
15: 27. јануар 2019. године – у холу школе је постављена изложба пригодних ликовних и
фото радова.
Фебруар
16: 24.02.2019 чланови Клуба љубитеља музике присуствовали су концерту ансамбла
Белтанго у Дечијем културном центру.
Март
17. Од 7. до 10. марта 2019. године наши ученици су учествовали на манифестацији ''Три
дена култура'' у организацији гимназије ''Никола Карев'' у Скопљу. Учествовала је балетска
група, бенд Модулација, приказан је кратки филм Марије Такић и фотографије чланова
Фото клуба.
18: Од 18. до 22. марта 2019. године реализован је пројекат ''Прва и пријатељи''. Наша
школа и ученици угостили су пријатеље из 2. Мариборске гимназије, гимназије ''Никола
Карев'' из Скопља, ученике и професоре из гимназија из Краљева, Чачка, Неготина и
Крагујевца.
У Свечаној сали школе изведена је балетско драмска представа ''Посвећење пролећа некад
и сад'' у сарадњи са гимназијом из Краљева. Исте вечери одржан је концерт „Прва и
пријатељи“ у сали Американа у Дому омладине. Одржана је и ликовна радионица са
пропратном изложбом. Гости и домаћини су обишли Београд, Народни музеј и Галерију
Академије наука.
Април
19: 16.04.2019. године одржан је солистички концерт нашег ученика Јована Рошуља у
Свечаној сали Прве београдске гимназије. Гости програма биле су сестре Бранка и Јелена
Сеч.
Мај
20: 12.05.2019. године чланови Клуба љубитеља музикре присуствовали су концерту
ансамбла Оперетика.
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21: Од 12. до 24. 05. 2019. године обележен је Дан словенске писмености радионицом
калиграфије у организацији удружења Друштва за очување ћирилице. Након радионице
постављена је изложба најбољих радова.
22: У оквиру пројекта Арт караван наши ученици наступили су 17. и 18. 05. 2019. године
учествовали у обележавању дана школе у гимназији у Краљеву. Насупила је и плесна група
„Посвећење пролећа некад и сад“.
23: У Ректорату београдског универзитета 10. 05. 2019. године одржан је „Час историје и
уметности“ поводом 180 година од оснивања Прве београдске гимназије. Наступили су хор,
етно група Плетисанке и солисти.
24: Етно група Плетисанке наступила је 25.05.2019.године на Међународном фестивалу
етно група и фолклора ''Саватић''
25: 31.05.2019. године ученици наше школе наступали су на хуманитарној манифестацији
„Плешимо заједно“ у Основној школи за децу са посебним потребама „Милоје Павловић“
у сарадњи са НУРДОР-ом. (плесна група)
Јун
26: 07. 06. 2019. године наступ на Калемеграду у музичком каруселу у оквиру
манифестације „Класика лајт“. Наступили су бендови Модулација и Посталкохолизам.
27: Чланови Клуба љубитеља музике присуствовали су 10. 06. 2019. године концерту
балетске школе Лујо Давичо у Дечијем културном центару.
28: Свечана академија у Народном позоришту поводом 180 година школе.
Програм:
Химна Републике Србије
Ст. Ст. Мокрањац, II руковет - Прво београдско певачко друштво
Астор Пијацола, ''Primavera Porteña'' – Камерни састав хармоника музичке школе
''Станковић'', балет и кореографија Анђела Лаушевић
Франческо Сатори, ''Con te partirò'' - Маја Крстић и Лазар Видић уз клавирску сарадњу
Биљане Крстић
''Да ли су идеали моје генерације и моји идеали'' – фрагменти из литерарних радова ученика
Урош Дојчиновић, ''Три генерације'' – трио гитара Урош Дојчиновић, Немања Каначки и
Реља Першић
''Куда ћемо сад'', победничка беседа на регионалном такмичењу у беседништву ''Славослов
2017'', беседи Лука Грбић, ментор Драгана Стојановић
Боривоје Поповић, ''Нишавско оро'' – хор X гимназије, диригент Милка Пајевић
'' Жали Заре'', Етно група Прве београдске гимназије ''Плетисанке'', диригент Снежана
Филиповић
Антоније Ђурић, ''Солунци говоре'', адаптација текста: Милка Кућеровић, наступају
матуранти Прве београдске гимназије
Слободан Исаковић - мајор Гавриловић
Никола Кљајић - Макензен
Теодора Ракић као Милунка Савић
Кристина Коцић као Надежда Петровић
Мираш Бандовић као Будимир Давидовић
Никола Мићић и Никола Станимировић - каплари
Александар Вујић, ''Србија – говорна фуга пријатељства'', хор Прве београдске гимназије
''Душан Максимовић Думакс'', диригент Александра Тасић Адамовић
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Програм воде Миона Марковић и Никола Цветковић
29. 18.06.2019, Наступ поводом Дана школе, Свечана сала Прве београдске гимназије
Наступили су Јован Ђорђевић, клавир, Турски марш, В.А. Моцарт, Дует Ленка Тешић и
Јована Петковић, „Прошета се Јовка кумановка“ и дует Вања Шевић, гитара и Христина
Татић, вокал, у песми „Кети закључите нам 3“
Награде
Јована Петковић и Ленка Тасић – прва награда на Републичком такмичењу у
традиционалном певању у категорији дует
Лука Стојчевић - прва награда на Републичком такмичењу у традиционалном певању
Јована Савић - прва награда на Републичком такмичењу у традиционалном певању
Михаило Ђурић, 3. Награда за фотографију на Републичкој смотри ликовних радова
Марија Богојевић, 1. награда на Ђачком Вуковом сабору у Тршићу
Тара Станковић, 3 награда на фото конкурсу ''Мој љубимац''
Софија Радовановић, 1. награда на конкурсу Европски дневник
Теодора Тодоровић, 1. Награда на конкурсу Седмица богословља
Вања Ђорђевић, 2 награда на конкурсу Седмица богословља
Софија Радовановић, 3. Награда на конскурсу Седмица богословља
Смиљана Видић, похвала на конкурсу Седмица богословља
Софија Филип, 1 награда на конкурсу Мали Пјер
Републичко такмичење у етно певању, Прво место у категорији групе
Школске награде:
Најбољи музичар: Бранка Сеч
Најбољи сликар: Софија Радовановић
Награде за изузетан допринос уметничком животу школе: Марија Такић, Бранко
Станковић, Никола Кљајић, Бојана Поповић, Марија Ђокић, Ана Ерак, Ђука Сара, Петровић
Тамара, Рашковић Марија, Анђела Поштић, Дуња Драгојевић, Катарина Ђоковић, Уна
Црномарковић, Ива Шајкаш, Анђела Лаушевић, Реља Пешић, Смиљана Видић.
Актива за физичко васпитање
Руководилац актива: Драган Чингелић
У првом полугодишту школске 2018/19. године наставу физичког васпитања изводили су
професори: Дара Булић (100%), Драган Чингелић (100%), Бранко Симић (100%) и Бојан
Ђелкапић(60%).
Настава је релизована по плану и програму, а ученици су са успехом савладали досадашње
задатке, па се може констатовати да је досадашњи циљ предмета у потпуности испуњен. У
складу са реформом гимназија за први разред промењен је досадашњи назив предмета у
име Физичко и здравствено васпитање, а настава је орјентисана ка исходима учења. Уведен
је и изпорни програм Здравље и спорт који има задатак да код ученика развије
предузетнички дух и унапреди међусобну сарадњу, односно оснажи ученике у оним
компетенцијама које су им до сада недостајале. Овај програм је по плану предвиђен један
час недељно, односно 36 часова годишње. Наставу из овог изборног програма реализују
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професори Драган Чингелић и Бранко Симић. Драган Чингелић у одељењима 1/1 и 1/2, 1/3
и 1/5, а Бранко Симић у одељењима 1/4 и 1/7; 1/6 и 1/8. Настава из изборног програма
Здравље и спорт реализована је по плану и распореду школе и сви планирани садржаји су
остварени.
У сарадњи са Црвеним крстом Старог града одржана два курса у пружању прве помоћи,
чиме је 30 ученика завршило овај курс.
Ученици у две групе похађали курс скијања на Копаонику у фебруару месецу, а вође курса
били су Драган Чингелић и Дара Булић.
Ученици наше школе и ове године учествовали у акцији РТС-а „Веслај за своју школу“ која
се одржава у Савском рукавцу, у којој се ученици надмећу у тркама галија. Петнаесту
годину заредом ученици наше школе учествовали на Прашком јуниорском маратону и
посетили и положили венац на Спомен костурницу у Јиндриховицама.
Професор Бранко Симић
У септембру месецу ученици су изведени на Општинско такмичење у фудбали и мушка
екипа је освојила 4. место. Ученик Дамир Клемпић освојио је 1. место на Градском
таикмичењу атлетици у дисциплини трчање на 1000м, на Међуокружном такмичењу 1.
место и на Републичком такмичењу 1. место.
У мају месецу реализован турнир у кошарци за ученике трећих разреда. У јуну месецу
реализован турнир у фудбалу за ученике других разреда.
Ученици су изведени на сва такмичења која су у плану Савеза за школски спорт Србије, и
постигнути су следећи резултати:
- Ученица Милена Вулетић (2/4) освојила је друго место на Градском такмичењу у пливању
у дисциплини 100м прсно.
-Бањалић Уна (2/1) треће место у дисциплини 100м делфин Грујић Душан 2/Р друго место
у дисциплини 100м прсно. Одржан је и меморијални турнир Александар Радовић, а прво
место и прелазни пехар припадо је одељењу 3/5. Екипу овог одељења чинили су: Лазар
Бабовић, Лука Бошковић, Вукашин Вукић, Лав Јовановић и Марко Милинић.
Образовна област математика и природне науке и технологија
Руководилац области: Пријић Слободанка, професор хемије
План и програм рада овог стручног већа утврђен је на почетку 2018/2019.год. и
ускађен са плановима стручних актива али и циљевима на нивоу школе како би рад са
ученицима био што квалитетнији а постигнуће што боља.
На почетку школске године посебна пажња посвећена је наставним плановима,
избору уџбеника и набавци наставних средстава. Редовно усавршавање наставника је
потреба и обавеза. Договорено је да наставник након учешћа на семинару пренесе своје
искуство и стечено знање осталима.
Важна тема у овој школској години била је уједначеност критеријума ученика.
Сматрамо да је то важно питање a исто тако веома важан задатак којима се перманентно
баве чланови свих стручних актива. Уложен је значајан труд и постигнути добри резултати.
Пожељно је да уједначеност критеријума оцењивања буде стална тема којом ће се
наставници бавити.
На крају школске 2017./2018. године извршена је анализа постигнућа ученика.
Констатовано је да је већина ученика успешно савладала наставне садржаје. Тамо где је
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било потешкоћа из оправданих или неоправданих разлога редовна допунска настава са
таквим ученицима дала је позитивне резултате.
Стручни активи су анализирали усклађеност наставног плана и програма са дневним
припремама наставника. Наглашено је да дневне припреме свакако морају да прате
наставни план и програм. Један од предуслова успеха у раду са ученицима је добра и
редовна сарадња наставника природних наука. Ученике треба стално подстицати и
охрабривати да повезују и слободно користе знање из различитих наставних предмета и
области. Сваки предмет треба ученику учинити занимљивим и јасним применом
различитих метода у раду и применом очигледне наставе. Похвалити и редовно истицати
сваку активност ученика. Уочено је да је праћење напретка ученика у писаној форми добра
пракса. Дат је предлог да сваки наставник за те потребе има посебну свеску.
На састанцима стручног већа инсистирало се на одржавању угледних и огледних
часова, као и чешћој међусобној посећености истих од стране наставника истог врћа или
актива, а све у циљу промоције добре праксе.
Обзиром да школа има значајан број даровитих и талентованих ученика, уз залагање
наставника, постигнућа тих ученика су врло висока. Поносимо се бројним наградама које
наши ученици доносе са разних такмичења.
Иницијално тестирање ученика првог разреда је од значајне користи. Предметни наставник
анализом резултата иницијалног теста има добар увид у ниво знања који су ученици донели
из основне школе, што наставнику олакшава приступ од самог почетка рада са ученицима.
У децембру месецу стручни активи су одабрали теме за матурски испит, а након тога
исте су верификоване на Наставничком већу. Сваки наставник је израдио лични план
стручног усавршавања који је већим делом остварен.
Правилник о оценињивању ученика у средњем образовању и васпитању утврђује
начин, поступак и критеријум оцењивања успеха из појединих предмета. Применом
принципа овог правилника наставник обезбеђује да оцена буде објективни показатељ
постигнућа ученика. Наставници се труде да га у великој мери примењују.
Може се закључити да у школи владају добри односи међу ученицима и
наставницима који се заснивају на међуцобном поштовању и уважавању. Планиране
активности у овој школској години су успешно реализоване.
Математика
Руководилац актива: Невена Василић Лукић
У току школске 2018-2019 године актив математике одржао је пет састанака на којем
су се усаглашавали критеријуми оцењивања, договарало око органиѕације такмичења. У
току године наставници и ученици примали су часпоис Тангента и учествовали на
републичком семинару у организацији друштва математичара.Семинар је трајао два дана и
на њему су наставници активно учествовали.
У току школске године у Првој београдској гимназији организовано је општинско
такмичење на којем су учествовали ученици како наше школе тако и других средњих школа.
На градско такмичење из матемматике пласирало се око шездесет ученика , док се на
републичко такмичње пласирало седам ученика. На републичком такмичењу освојена је
једна прва награда једна друга и једна трећа награда док су остали ученици освојили
похвале( то је четврто и пето место на ранг листи).Ове године је постигнут знатно бољи
резултат него прошлих година.
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У школи се као и сваке године организује такмичење Кенгур на којем поред ученика
наше школе учествују и ученици других школа , тако да је на такмичењу било 120 ученика.
На финално такмичење Кенгур пласирала су се три ученика. Финално такмичење се
организује у Крагујевцу. Двадесет ученика је добило похвале за освојене резултате на
такмичењу. Наставници су током године сарађивали око усаглашавања критеријума као и
око реализације планова и програма.
Рачунарство и информатика
Руководилац актива: Пушић Милош, професор информатике
1.
2.
3.
4.

Реализација наставе, критеријум оцењивања
Уџбеници
Матурске теме
Подела часова

1.
За област алгоритмизације у прва два разреда је усвојен заједнички оквир. Дат је
предлог да се направе годишњи тестови за сваки разред. Тестове ће професори
комплетирати пре почетка наставе.
Организована је допунска настава за прваке као и за треће разреде који по мишљењу
професора имају проблема у разумевању програма који је за њих предвиђен (као и за све
друге разреде уколико има потребе).
Организована је и додатна настава за талентоване ученике. Ове године је неколико ученика
остварило учешће на градском такмичењу из програмирања, а двојица су се пласирали на
државно.
Организовано је такмичење из информатике – Дабар, са великим одзивом: 184 у категорији
Дабар и 157 у категорији Старији дабар, од тога се на државно такмичење пласирало пет
ученика у категорији Дабар и један у категорији Старији дабар.
2.
Усвојени су уџбеници и збирке, предложени од стране Министарства просвете.
3.
Матурске теме су благовремено предате. Што се тиче плана и програма, професори
актива рачунарства и информатике су га у потпуности испунили.
4.
Два новоуписана одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и
информатику значајно су повећала број часова информатичке групе предмета, те је актив
направио предлог поделе часова. Због повећаног фонда часова, предметни наставници су
додатно оптерећени, па се и поред тога појавила потреба за новим наставницима.
Наставници који предају одељењима ученика са посебним способностима за рачунарство
и информатику ће похађати обуке везане за рачунарске предмете које ова одељења имају
у првој и другој години – Програмирање, Рачунарске системе и Примену рачунара.
Биологија
Руководилац актива: Каличанин Зорана, професор биологије
Актив биологије чине: Домaзетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић Снежана и
Каличанин Зорана.
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План рада за ову школску годину усвојен је 28. 08. 2018. године и трудили смо се да
га реализујемо. Направили смо одабир уџбеника и литературе које смо препоручили
ученицима, како би градиво било интересантније у циљу његовог лакшег савладавања.
Усвојили смо и план одржавања допунске и додатне наставе. Ученици углавном
нису долазили на допунску наставу јер сматрају да им није потребна. Њихово објашњење о
томе зашто не долазе је да је њима све јасно објашњено на часовима, само не стижу да науче.
Консултације су по потреби одржаване за ученике у вези са пријемним испитом. Додатну
наставу смо реализовали у другом полугодишту. На додатној настави смо припремалe
ученике за градско и републичко такмичење.
На почетку школске године (10. 09. 2018. године) је одржано иницијално тестирање
за ученике првог разреда.
Градиво смо, предвиђено по плану и програму у потпуности завршили. Настава за
први разред је реализована по новом реформисаном плану и програму. Ове школске године
је уведен и изборни програм „Примењене науке“. Циљ учења овог изборног програма је
допринос развоју научне и технолошке компетенције ученика тј. развој научног погледа на
свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи
лични и професионални развој. Наставу изборног програма је изводила Перовић Снежана
заједно са Рајевић Тијаном (наставник хемије).
На крају школске године није било полагања разредних испита а сви ученици су
имали позитиван успех. Одржана су два испита за ванредне ученике.
Усвојили смо списак тема за матурски испит који је одржан у јуну 2019. године. За
израду матурских радова из биологије пријавилo се 48 ученика. Ученици су успешно
одбранили матурске радове у јуну.
Школско такмичење је одржано 28. 02. 2019. године за ученике трећег и четвртог
разреда. Након школског такмичења, предметни наставници су припремали ученике за
остала такмичења. На градском такмичењу је учествовало 6 ученика наше школе. Градско
такмичење је одржано 24. 03. 2019. године у Седмој београдској гимназији. На градском
такмичењу није било освојених награда. На републичко такмичење се пласирао ученик
Јолић Јован 3/4. Републичко такмичење је одржано 25. 05. 2019. године у Београду, на
Биолошком факултету. Ученик Јолић Јован 3/4 је у пратњи наставника Килибарда Тање
учествовао на републичком такмичењу али није освојио награду. Актив похваљује све
ученике који су учествовали на такмичењима.
У погледу активности које су дефинисане развојним планом, спроведне су следеће
активности:

коришћена су наставна средства и помагала на часовима у виду пластичних модела
органа, коришћене су мапе ума и Power point презентације,

подстицана је вршњачка интеракција на часу и реализовани су часови од стране
ученика у виду презентација,

урађено је иницијално тестирање ученика првог разреда,

догворене су матурске теме; ментори су држали консултације у вези са израдом
матурског рада,

кабинет је украшен ученичким радовима,

у годишњи и месечне планове смо уносили исходе и стандарде постигнућа.
Стручно усавршавање које је планирано на почетку школске године за сваког
наставника појединачно није реализовано. Реализоване су друге активности везане за
стручно усавршавање. Домазетовић Драгана и Килибарда Тања су похађале обуку везану
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за реформу гимназије, тј. за наставу оријентисану према исходиме и стандардима, док су
ову обуку Перовић Снежана и Каличанин Зорана завршиле претходне школске године.
Домазетовић Драгана, Килибарда Тања и Перовић Снежана су похађале семинар „У сусрет
стресу“ који је одржан у свечаној сали наше школе. Перовић Снежана је похађала и
предавање које је одржано на студијском путовању запослених.
Перовић Снежана и Каличанин Зорана су 16. 05. 2019. године положиле испит за
лиценцу.
Ове школске године Активом је руководила Каличанин Зорана, а Домазетовић
Драгана је руководила активностима везаним за кабинет биологије. Биолошком секцијом је
руководила Перовић Снежана.
Наставник Домазетовић Драгана је ове школске године била одељењски старешина
одељења 2/5, Килибарда Тања одељења 3/4 а Каличанин Зорана одељења 4/7.
Географија
Руководилац актива: Ристо Дилпарић, професор географије
Актив географије чине: Ристо Дилпарић, Невенка Грабунџија, Синиша Вукадиновић и
Борислав Светозаревић
План рада за школску 2018/2019 годину усвојен је у августу 2018. године. Током ове
школске године коришћени су следећи уџбеници: за прву годину уџбеник Љиљане и
Душана Гавриловића издавача Завод за уџбенике, за другу годину уџбеник Снежане
Вујадиновић и Дејана Шабића издаваћ ЛОГОС и за трећу годину уџбеник Винка
Ковачевића и Босиљке Младеновић Кљајић издавач „Klett“. Направљен је списак и
предложена куповина неопходних наставних средстава. Сваки наставник је у складу са
својим распоредом направио распоред допунске наставе. Ученици нису били расположени
за долазак на допунску наставу јер по њиховим речима све садржаје могу савладати сами.
На крају школске године није било негативних оцена. Просечне оцене биле на нивоу
прошлогодишњих, заслужено високе. Томе доприноси видна заинтересованост ученика за
садржаје из географије.
На почетку школске године ученици прве године радили су иницијални тест како би
се утврдио ниво знања који су донели из основне школе. Резултати су шарени, било је
ученика са високим нивоом знања, али и са знањем које не одговара нивоу гимназије.
Највећи недостаци су скроман фонд речи и учење без разумевања. Провера знања се
најчешће врши усменим путем. Сви смо се сложили да овај начин оцењивања највише
одговара деци и да тако постижу најбољи успех. Није запостављено ни писмено оцењивање,
али у мањој мери. Трудили смо се да ускладимо критеријум оцењивања.
Чланови актива су се бавили и анализом програма екскурзија. Констатовано је да су
изведене екскурзије и анализе извештаја већ годинама у назад изузетно добри без проблема
и замерки.
Освежили смо предлоге за матурске теме. Констатовали смо да ученици радо узимају
теме из географије за матурски рад. Ми смо максимално посвећени консултацијама и
помоћи ученицима при изради матурских радова. На матурском испиту сви ученици су са
успехом положили.
Током школске године није било замерки на рад професора. Сви ученици имају неопходан
број оцена. Предложено је да се у складу са новим наставним програмима и новим изборни
пакетима успостави боља сарадња и корелација са професорима сродних предмета и наука.
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За наредну школску годину предложена је следећа подела часова:
Невенка Грабунџија:1-4, 1-5, 1-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8
Борислав Светозаревић:1-1, 1-2, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 2-1, 2-2, 2-3, 2-9, 2-10
Синиша Вукадиновић:2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8
За новог руководиоца актива географије изабран је Борислав Светозаревић.
Хемија
Руководилац актива: Слободанка Пријић Миљавец
Констатовано је да су сви наставници са успехом реализовали програм за школску
2018./2019.год. позивајући се на глобалне и месечне оперативне планове а усклађујући са
дневним припремама. Саставни део Годишњег плана рада за школску 2018./2019.год а у
оквиру Акционог плана јесу стандарди. Овакав план треба да подстакне и мотивише
наставника како да спроведе планиране циљеве и прописане образовне стандарде.
Наставници овог актива су више труда и пажње посветили часовима на којима уче ученике
како да користе различите начине за решавање задатака, а такође, како да у процесу учења
повезују садржаје из различитих области. Исто тако, наставници су у већој мери него
ранијих година, прилагођавали наствани материјал и метод рада индивидуалним
карактеристикама ученика. Ученици су подстицани да коментаришу и образлажу одговоре.
Пожељно је идаље, у још већој мери, подстицати интеракцију међу ученицима у виду
размене мишљења.
Резултати рада наставника могу се видети кроз успех ученика на крају школске
2018./2019.год. Веома смо задовољне радом ученика, посебно првих, других и трећих
разреда. Озбиљност у раду, заинтересованост и мотивисаност се није мењала током
школске године. То је резултирало веома добрим успехом. Сви ученици завршили су разред
и нико није упућен на поправни испит. Код појединих ученика четвртих разреда уочено је
значајно изостајање са наставе што је задавало велике потешкоће наставнику у раду и
довело до лошијих резултата. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и
васпитању утврђује начин, поступак и критеријум оцењивања ученика из датог предмета.
Применом принципа овог правилника наставници хемије обезбедили су да оцена буде
објективан показатељ постигнућа ученика.
Организована је допунска настава из хемије. Сви наставници су је реализовали по
плану. Уочена је слабија посећеност током године. Један од разлога може бити
преоптерећеност ученика. Боља посећеност била је уочи заказане провере знања.
Организована је додатна настава из хемије за талентоване ученике и реализована по плану.
Иницијално тестирање ученика првог разреда је од изузетне користи. Предметни
наставник Славица Јелић анализом резултата имала је добар увид у ниво знања који су
ученици донели из основне школе. То је олакшало приступ од самог почетка рада.
Мишљења је да су ученици показали средњи ниво познавања хемије.
По традицији, и ове школске године, имали смо запажене резултате на такмичењима
из хемије. Ученик трећег разреда Мирковић Михајло постигао је следеће резултате:
1. Државна смотра исраживачких радова ученика средњих школа - друга награда
2. Градско такмичење из хемије (категорија Тест и експериментална вежба) - друга
награда
3. Градско такмичење из хемије (категорија Тест и истраживачки рад) - друга награда
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4. Републичко такмичење из хемије (категорија Тест и експериментална вежба) друга награда
5. Републичко такмичење из хемије (категорија Тест и истраживачки рад) - прва
награда
6. Регионално такмичење и смотра истраживачких радова ученика средњих школа прва награда
7. Такмичење Технолошко-металуршког факултета у Београду "Tech Case Study
2019" - Учешће у финалу
8. Српска хемијска олимпијада - друга награда. Светска хемјска oлимпијада –
бронзана медаља.
Теме за матурске радове одбрањене су у складу са планом и програмом
четворогодишњег стицања знања, поштујући истовремено интересовања и склоности
ученика. Организоване су консултације ученика са предметним наставником у току израде
рада где је предложена и литература за израду матурских радова. Својим одговорним и
озбиљним приступом у изради рада постигли су и лепе резултате.
Од 29.11 - 02.12. 2018. год. наши ученици су учествовали на Фестивалу науке на
Београдском сајму. Тиме су наши ученици дали свој допринос популаризацији хемије и
презентовању наше школе.
У нашој школи је током маја одржан Фестивал физике у оквиру којег су и ученици
из хемије имали учешће. Наши ученици су изводили демонстрационе и лабораторијске
огледе за наше ученике првог разреда.
За наредну школску годину предложена је следећа подела чаcова:
Пријић Миљавец Слободанка: 14, 15, 16, 17, 18, 44, 45, 46, 47, 48
Петровић Јасна: 24, 25, 26
Митрић Катарина: 11, 12, 19, 110, 29, 210
Јелић Славица: 27, 35, 36, 37, 38
Тијана Рајевић: 28
Савић Тамара: 21, 22, 23, 34
Сви чланови актива упознати су са Правилником о општим стандардима постугнућа за
крај општег и средњег стручног образовања и васпитања. Наставни процес наставници
треба да усмеравају и планирају ка развоју општих предметних компетенција, ка
оствраивању предметних исхода и ка достизању стандарда постигнућа. Стандарди служе за
процену постигнућа ученика у развоју одређених компетенција, тј. дефинишу конкретна
знања, вештине или ставове које ученици треба да стекну из хемије. Све то прецизно је
дефинисано у општим и специфичним предметним компетенцијама.
Усвојени су уџбеници за школску 2018./2019.год. Наставници су се определили, као и
предходне школске године за уџбенике у издању Завода за уџбенике и наставна средства и
издавачке куће Логос.
Хемијска лабораторија је током школске 2018./2019. године опремана у складу са
материјалним могућностима. Великом донацијом замењена је већина ормара у
лабораторији, чиме је ефикасност у раду ученика значајно побољшана. Квалитет рада под
оваквим условима је подигнут на значајно виши ниво.
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Физика
Руководилац актива: Лујић Виолета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Реализација редовне, допунске и додатне наставе
Анализа успеха ученика
Анализа такмичења
Реализација матурских испита
Подела часова
Анализа семинара
Корелација са другим предметима
1
Ове школске године је извршена следећа подела часова:

Ида
Перић
2/5
3.33
2/6
3.33
2/7
3.33
1/4
2.27
1/1
2.27
1/2
2.27
1/3
2.27

Чедо
Шкорић
2/4
3.33
2/R
3.33
3/4
3.5
4/4
5.81
4/1
2
4/3
2

Славиша
Весић
1/9
2.27
1/10 2.27
1/5
2.27
1/6
2.27
1/7
2.27
1/8
2.27
4/7
5.81

Виолета
Лујић
4/5
5.81
4/6
5.81
4/8
5.81
2/8
3.33

Светлана
Дамјановић
3/1
2.17
3/2
2.17
33
2.17
3/5
3.5
3/6
3.5
3/7
3.5
3//8
3.5

Милан
Прокић
2/3 2.23
2/2 2.23
2/1 2.23
4/2
2

19.07

19.97

19.43

20.76

20.51

8.69

У другом полугодишту часове физике је изводила Марија Марковић. Она је преузела
часове Прокић Милана. Прокић Милан је преузео часове Иде Перић, која је прешла у Пету
београдску гимназију.
Сви чланови актива физике реализовали су планиране часове редовне, додатне и
допунске наставе у школској 2018/2019. год.
Дискутовано је о томе како треба квалитетно водити час (изношење основних критеријума
за успешно вођену наставу). Извршен је договор о изједначавању критеријума наставника.
Један од начина за постизање тог циља је организација огледних предавања на коме ће бити
сви чланови актива.
Организована је допунска настава, коју су сви наставници реализовали. Слаба
посећеност вероватно је проузрокована великом преоптерећености ученика. Анализирана
је успешност ученика првих разреда из физике.Организована је додатна настава из физике
за талентоване ученике.
Извршено је сређивање и чишћење кабинета,отпис старих и набавка нових учила као
и писање нових припрема за експерименталне вежбе. Организоване
су нове
експерименталне вежбе, изабрани су задаци по разредима за контролне вежбе и усаглашен
је критеријум за оцењивање вежби.
2
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Констатовано је да смо успели да прилично уједначимо критеријум оцењивања. Просечне
оцене из физике су релативно високе и сличне су у већини одељења Поправних испита није
било.
одељење
11
12
13
14
15
16
17
18

професор
Милан Прокић
Милан Прокић
Милан Прокић
Милан Прокић
Славиша Весић
Славиша Весић
Славиша Весић
Славиша Весић

средња
оцена
4,18
4,21
3,92
4,22
3,60
3,41
3,53
3,32

Славиша Весић

110

Славиша Весић

21

Марија
Марковић

4,68

22

Марија
Марковић

4,86

23

Марија
Марковић

4,45

Чедо Шкорић

2R

Чедо Шкорић

25
26
27
28

Милан Прокић
Милан Прокић
Милан Прокић
Виолета Лујић

професор

средња
оцена

31

Светлана
Дамјановић

2,79

32

Светлана
Дамјановић

3,08

33

Светлана
Дамјановић

2,90

34

Чедо Шкорић

35

Светлана
Дамјановић

3,63

36

Светлана
Дамјановић

3,87

37

Светлана
Дамјановић

3,67

38

Светлана
Дамјановић

3,47

41

Чедо Шкорић

42

Марија Марковић

43

Чедо Шкорић

44

Чедо Шкорић

45

Виолета Лујић

46

Виолета Лујић

47

Славиша Весић

48

Виолета Лујић

4,66

3,60

19

24

одељење

4,05

4,61
4,64
4,46
4,25
4,11

4,47
4,55
4,50
4,59
2,96
3,19
3,90
3,87

3,23

3
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У недељу, 20. 01. 2019. године у нашој школи одржано је Општинско такмичење из
физике. Интересовање ученика за такмичење, из године у годину, расте. Одличне резултате
и пласман на Окружно такмичење остварило је 20 ученика. Окружно такмичење је одржано
у недељу, 03. 03. 2019. године, на Машинском факултету. Наши ученици опет су остварили
велики успех.
1

Немања Недић

19

Славиша Весић

2

Ана Златановић

16

Славиша Весић

3

Милош Пањевац

19

Славиша Весић

4

Игор Јањић

110

Славиша Весић

5

Милан Ђурић

19

Славиша Весић

6

АлександарСтефановић

19

Славиша Весић

7

Андреј Трифуновић

16

Славиша Весић

8

Александар Јањић

26

Ида Перић

9

Максим Михаиловић

19

Ида Перић

10

Теодор Ђелић

2R

Чедо Шкорић

11

Бранко Богдановић

28

Виолета Лујић

12

Сташа Вукобрат

24

Чедо Шкорић

13

Душан Дерикоњић

2R

Чедо Шкорић

14

Лука Савановић

34

Чедо Шкорић

15

Вера Павловић

35

Светлана Дамјановић

16

Мирослав Поповић

3

Светлана Дамјановић

17

Светлана Поњавић

28

Светлана Дамјановић

18

Марија Крстић

48

Виолета Лујић

19

Маја Јефтовић

45

Виолета Лујић

20

Ана Ћирковић

48

Виолета Лујић

На Државно такмичење је позвано седам наших ученика.
1

Ана Златановић

1

Славиша Весић

2

Милош Пањевац

1

Славиша Весић

3

Бранко Богдановић

28

Виолета Лујић

4

Душан Дерикоњић

2R

Чедо Шкорић
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5

Мирослав Поповић

3

Светлана Дамјановић

6

Лука Савановић

34

Чедо Шкорић

7

Марија Крстић

48

Виолета Лујић

На Државном такмичењу из физике , које је одржано у Суботици, 22. и 23. марта 2019.
године, наши ученици постигли су велики успех и вратили су се са четири награде .
Ученике је водио професор Чедо Шкорић.
Виолета Лујић

Трећа награда

1

Марија Крстић

48

2

Мирослав Поповић

3

3

Бранко Богдановић

28

Виолета Лујић

Похвала

4

Ана Златановић

16

Славиша Весић

Похвала

Светлана Дамјановић

Трећа награда

Ученица четвртог разреда: Марија Крстић позвана је на Српску физичку
олимпијаду.
Ученици: Мирослав Поповић и Марија Крстић уписују се на факултет без полагања
пријемног испита.
29. 11. – 02. 12. 2018 године наши ученици су учествовали на “Фестивалу науке “
на Београдском сајму. На тај начин они су дали свој допринос популаризацији физике и
популаризацији наше школе.
18. 4. 2019. године у нашој школи је одржан је пети “Фестивал физике“. Наши
ученици су изводили демонстрације и лабораторијске вежбе за наше прваке, као и за
ученике основних школа, који су нам дошли у посету.
4
Теме за матурске радове одабране се у складу са интересовањима и склоностима
ученика. Предложена је и литература за израду матурских радова и организоване
консултације са предметним професорима у току израде радова
Матуранти су веома озбиљно и одговорно приступили изради и одбрани радова.
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5
За наредну школску годину предложена је следећа подела часова:
Милан
Прокић
2-4
4
2-8
4
4-7 5.81
4-8 5.81

19.62

Чедо
Шкорић
4-3
2
4-4
5.81
3-3
2.17
3-4
3.5
3-R
3.5
1-9
2
110
2

Славиша
Весић
2-9
4
2-10
4
2-5
4
2-6
4
2-7
4

20.98

20

Виолета
Лујић
3-5
3.5
3-6
3.5
3-7
3.5
3-8
3.5
1-5
2
1-6
2
1-8

Светлана
Дамјановић
4-1
2
4-2
2
3-1
2.17
3-2
2.17
4-5
5.81
4-6
5.81

2

20

Marija
Maрковић
2-1
2
2-2
2
2-3
2
1-1
2
1-2
2
1-4
2
1-7

19.96

2

14

6
На жалост нико од наставника, због недостатка финансијских средстава, није
присуствовао XXXVII Републичком семинару о настави физике.
Чланови актива су савладали програм обуке стручног усавршавања :“ У сусрет
стресу – стратегије превладања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне
исцрпљености“ који је одржан 01-02. 02. 2019 године у нашој школи. Семинар је
акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања под
бројем 266 (категорија К4, приоритет П3, 16 бодова).
Чланови актива су присуствовали и семинару: “ Обука наставника предметне
наставе “ (шифра 389), који је одржан 08 -09. 06. 2019 године у Математичкој гимназији.
7
Сви чланови актива слажу се да је предуслов доброг успеха добра сарадња са
наставницима математике и наставницима других природних наука. Зато је потребно да
стално охрабрујемо ученике да повезују и слободно користе знања из различитих наставних
предмета или области. Часове физике треба стално допуњавати садржајима са интернета.
Актива друштвених наука и филозофије
Руководилац актива: Биљана Крстић
Чланови образовне области, односно актива друштвених наука су: Милан
Гачановић, прог. устава и права грађана и грађанског васпутања, Светозар Јованчевић,
проф. грађанског васпитања, Марија Стоиљковић, проф. веронауке, Ирис Јанковић и
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Немања Каначки професори филозофије, Ивана Поповић и Александра Спасојевић
професори филозофије, Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић, Биљана Крстић,
Стефан Дамњановић и Владимир Церовац професори историје.
У јулу 2017. године је извршена расподела часова за следећу школску годину. У
августу је утврђена 40-часовна радна недеља и изабрани су семинари којима ће наставници
присуствовати у оквиру стручног усавршавања, као и план одржавања угледних часова у
оквиру школе. Усвојен је извештај о раду стручног већа.
У септембру су завршени глобални и оперативни планови као и планови рада
секција.Чланови стручног већа прилагодили су глобалне и оперативне планове на новим
обрасцима који су садржински обогаћени планираим стандардима постигнућа. Професори
историје Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић и Биљана Крстић прилагдили су
наставу новим програму наставе и учења у складу са препорукама и обуком коју су прошле
током маја и јула месеца. Биљана Крстић је била и водитељ за две групе наставника које су
прошле обуку за примену програма наставе и учења за историју. Подељена су задужења
везана за ваннаставне активности.
У Дому војске Србије 15. септембра 2018. године одржана је свечана академија
поводом сто година од пробоја Солунског фронта. Свечаној академији је присуствовало 25
ученика у прањи проф. Биљане Крстић.
У оквиру манифестације „Дани Европске баштине“, у сарадњи са проф. ликовне културе
Марином Чудов реализована су предавања ученика:
Тања Лазић и Марија Живковић 4/5:''Најстарија кућа у Београду''
Уна Црномарковић и Тијана Стипанчић 4/5:''Кућа Јована Скерлића'' Софија Петровић,
Марија Ристић, Ђорђе Дебељак и Анђела Лаушевић 4/6: ''Дом Св Саве''
У октобру је извршена подела задужења за припреме за такмичење из историје.
Разговарано је о усклађивању критеријума оцењивања ученика. Велика пажња посвећена је
и прилагођавању наставе како би она била усмерена према стандардима постигнућа за крај
општег средњег образовања. Посебно су честе биле консултације међу наставницима
историје како би се ученици првог и другог разреда благовремено примремили за полагање
матуре. У настави историје се много више пажње поклања анализи историјских извора и
писању есеја.
У Дому војске Србије 1. новембра 2018. године одржана је свечана академија
поводом сто година од ослобођења Београда у Првом светском рату. Свечаној академији је
присуствовало 25 ученика у пратњи проф. Драгане Радосављевић.
У новембру је извршена анализа успеха на првом класификационом периоду и
донети закључци о побољшању наставе. Анализирана је реализација предвиђених планова
за прво тромесечје. Констатовано је да се наставници придржавају усвојених критеријума
када су писмене провере знања у питању.
У децембру су предложене теме за матурске радове, које је потом, Наставничко веће
усвојило.
Током јанура месеца, ученици Прве београдске гимназије добили су позив од
госпође Љиљане Никшић из Министарства спољних послова да присуствују свечаној
академији поводом обележавања Међунардоног дана холокауста. Свечана академија је
одржана у Свечаној сали Ректората београдског универзитета 1. фебруара 2018. године. На
свечаној акдемији говорили су преживели логораши из логора Јасеновац и професор Гидеон
Грајф, историчар који проучава холокауст и писац књига о концентрационим логорима
Аушвиц и Јасеновац А. Том приликом проф. Грајф поклонио је Првој београдској
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гимназији своју књигу „Јасеновац Аушвиц Балкана“. Ученици Прве београдске гимназије
су уз помоћ професора Драгане Стојановић и Биљане Крстић припремили Споменицу Прве
београдске гимназије у којој су се нашле биографије наших бивших ученика Давида Албале
и Аврама Левића и сведочење нашег бившег ученика Гершона Капонија. Поред Споменице,
професору Грајфу смо поклонили и фотографију спомен-плоче из хола наше школе, на којој
се налазе имена страдалих ученика и професора Прве београдске гимназије током Другог
светског рата. Један примерак је поклоњен и Музеју српске дијаспоре.
Почетком фебруара анализирана је реализација планова редовне, допунске, додатне
наставе и секција, као и анализа успеха ученика. Током првог плугодишта Свечано је
обележен дан Светог Саве.
Поводом стогодишњице од завршетка Првог светског рата професорка Драгана
Радосављевић организовала је представу „Време части и поноса“ у Свечаној сали школе 14.
децембра 2018. године. У представи су учествовали ученици: Стефан Добраш, Никола
Мићић, Дарко Мандић, Слободан Исаковић, Борис Милетић, Бранко Станковић, Мираш
Бандовић, Марко Костић, Милош Јосиповић, Лука Мисита, Ђорђе Милић, Огњен
Ковачевић, Јована Живковић, Марко Жежељ, Лука Марковић и Миа Шипка.
Драгана Радаосављевић је 26. 9. 2018. године одржала угледни час у одељењу 3/3:
Србија у Првом светском рату.
Ирис Јанковић је одржала угледни час заједно са проф. ликовне културе Марином
Чудов, а тема је била: Антропологија средњег века у ренесансној уметности.
Друго полугодиште било је посвећено припремању ученика за такмичења из различитих
предмета. Ученик Бранислав Драгићевић освојио је 5. место на државном такмичењу из Филозофије.
На регионалном такмичеру из социологије (Култура и савремени изазови) ученица Тамара Бабић IV/3
освојила је 2. место и пласирала се на државно такмичење. На државно такмичење из историје
пласирало се десет наших ученика и сви су освојили награде:
2. разред природно-математички смер:
Александар Даниловић 2/4: II место
Алекса Милић 2/6: II место
Јанко Аранђеловић 2/4: III место
Феђа Хасановић: 2/5: III место
3. разред природно-матенатичког и 4. разред друштвено-језичког смера
Лалић Павле 3/5: II место
Перић Александар 4/3: II место
Штрбац Жељана 3/5: II место
Јовановић Лав: 3/5: II место
Богдан Стојановић 4/3: III место
1. разред средње-стручне школе:
Немања Недић 1/9: I место
У току школске године професор Снежана Кузмановић организовала је матуранте
посете САНУ и Музеју науке и технике. Такође је присуствовала Међународној научној
конференцији Социологија у XXI веку: изазови и перспективе10-11. новембар 2018 године
која је одржана у Нишу. Актрив друштвених наука се активно укључио у обележавање
јубилеја 180 година од оснивања Прве београдске гимназије
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Стручни актив за школско развојно планирање
Руководилац:Достанић Бранка, психолог школе

У овој школској години Стручни актив за развојно планирање радио је у следећем саставу:
Александар Андрејић, директор, Бранка Достанић, психолог, Слатка Вучинић, Биљана
Крстић, Славица Јелић, Биљана Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо Шкорић, Синиша
Вукадиновић, наставници, Јелена Новаковић, родитељ, дца члана школског одбора,
представници локалне заједнице и Тања Лазић, ученица 4/5. Стручни актив за развојно
планирање бавио се праћењем реализације Годишњег плана рада школе, разматрањем
резултата самовредновања школе и посебно остваривањем Акционог развојног плана.
Остварена је сарадња и са Стручним већима за образовне области.
Развојни циљеви и задаци у овој школској години су:
Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе
Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода
и техника рада
У току школске 2018/2019., више наставника реализовало је угледне/огледне часове:
1.Српски језик и књижевност: Драгана Стојановић, огледни час „Основе и поређење грчке,
римске и словенске митологије“; огледни час „Примена дебате у настави изборног предмета
Језик медији и култура“; Данијела Вујетић, огледни час „Туга Антона Павловича Чехова“;
Јелена Јевремовић, угледни часови „Шекспиролози“, „Формула брака у роману Ана
Карењина“ и „Романтичарски кругови у кући Ђуре Јакшића“.
2. Ликовна култура: Јасмина Манојловић , угледни час „Уметност и дизајн“
3. Историја: Драгана Радосављевић, огледни час „Србија у Првом светском рату“; угледни
час „Историја српске уставности“ заједно са Миланом Гачановићем; угледни час „Други
светски рат“
4. Психологија: Ивана Поповић „Теорије личности“
Један број часова организован је коришћењем активних метода. Дебата је примењена у
настави српског језика и књижевности и филозофије (наставници Драгана Стојановић и
Ирис Јанковић).
Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интеле-ктуалним
потребама ученика
Психолог школе реализовала је консултације са наставницима у циљу индивидуализације
рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном подршком. У складу са
наведеним, наставници су правили план додатне подршке ученицима.
Задатак 3: Повећање компетенција наставника
Наставници су похађали акредитоване семинаре: „У сусрет стресу - стратегије
превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“ и „Обука
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наставника и стручних сарадника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“.
У оквиру хоризонталног усавршавања, а у сарадњи са Педагошким колегијум реализовано
је уасвршавање за 40 наставника са следећим садржајем: Реализација плана и програма за
први разред (Извештаји по активима), Примери примене савремених метода и техника
учења (Извештавање представника актива за математику, друштвене науке, физику и
ликовну културу). Осим тога, наставници су обучени за рад са електронским дневником
(предавање координатора и практична примена).
Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката
Наставнице филизофије и ликовне културе реализовале су интердисциплинарни пројекат
на тему Антропологија средњег века у уметности ренесансе
Задатак 5: Унапређивање планирања и реализације часова редовне наставе применом
образовних стандарда у годишњим и месечним плановима наставника (тамо где су
дефинисани)
Провером годишњих планова наставника стекли смо увид да је настава у овошколској
години планирана употребом образовних стандарда тамо где су они дефинисани. Бројни
наставници су и у својим месечним плановима применили образовне стандарде/ исходе. И
у следећој школској години бавићемо се унапређењем планирања наставе применом
образовних стандарда/исхода.
Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених.
Задатак 2: Повећање књижевног фонда школске бибилотекеда
Директор је обезбедио финансијска средства за набавку књига из материјалних трошкова и
сопствених средстава школе и у сарадњи са наставницима српског језика направио избор
потребне литературе, а затим је спроведена и набавка следећих књига:„Доротеј“, „Културна
историја срба“ и „Правопис српског језика“ Матице Српске.
Задатак 3: Конкурисање за добијање донација на различитим пројектима
Директор је сачинио допис – пријаву на јавни позив Министарства просвете, науке и
технолошког развоја за доделу финансијских средстава гимназијама и аплицирао на
Конкурс за подршку пројектима у области промоције науке Центра за промоцију науке.
Задатак 4: Обогаћивање и повећање фонда наставних средстава и учила
Директор је обезбедио набавку ЛЦД телевизора за кабинет уметности, два преносила аудио
уређаја за наставу страних језика и један ласерски штампач; сервисирање рачунарске и
видео опреме, као и набавку нове. Осим тога, директор је обезбедио финансијска средства
за набавку два мерна инструмента која се односе на процену личности адолесцената.
Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа.
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Задатак 1: Побољшање мотивације запослених
Директор школе организовао је неформална дружења за чланове колектива поводом Нове
године и школске славе „Свети Сава“. Уз то, организовао је и дводневно студијско
путовање за чланове колектива у Коштуниће где су наставници Биљана Ковачевић и
Немања Каначки осмислили и реализовали музичко – поетско вече.
Задатак 2: Побољшање организације рада школе.
Директор школе је у циљу побољшања организације рада школе сазивао састанке једном
месечно на којима је заједно са помоћником директора, координаторима наставе и
педагошко-психолошком службом анализирао организацију и услове рада у школи.
Задатак 4: Превенција менталних тешкоћа младих.
Психолог школе одржала је предавање за родитеље ученика првог разреда на тему „Изазови
адолесценције“.
Задатак 5: Побољшање комуникације запослених
Реализован је акредитовани семинар У сусрет стресу – стратегије превладавања стреса,
професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености.
Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе.
Задатак 2: Обележавање 180 година постојања школе
Директор школе у сарадњи са члановима Школског одбора предузео је активности за
припрему обележавања 180 година постојања школе- формирање организационог одбора,
обављање разговора са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и управом
Народног позоришта, у циљу успостављања сарадње приликом обележавања јубилеја,
обезбеђивања термина и неопходне техничке подршке. Током 2019. године организоване су
бројне манифестације, као део прослављања јубилеја Гимназије.У сарадњи са
телевизијском кућом „Храм“ снимљен је прилог о очувању традиције у гимназији,а
емитован у оквиру емисије „Светосавско наслеђе“.Са телевизијском екипом РТС-а
реализован је пројекат „Прва некад и сад“,чије се емитовање очекује у наредном периоду.
Главне свечаности одржане су у свечаној сали Ректората Београдског универзитета
(Капетан Мишино здање) „Час историје и уметности„ 10.маја и на великој сцени Народног
позоришта 16.јуна „У славу просветитељства“.
Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту школе.
Значајне информације за родитеље школе налазе се у фолдерима „Инфо“ и „Акта“ на сајту.
Задатак 4: Промовисање школе на сајмовима образовања.
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Група одабраних ученика заједно са наставницима хемије и физике учествовала је на
Фестивалу науке на Београдском сајму. У оквиру Сајма књига на Фестивалу стваралаштва
младих наступили су ученици Прве београдске гимназије који су прочитали своје приче и
песме (професор Драгана Стојановић), ''Речи у сликама'' – чланови Ликовног клуба Прве
београдске гимназије сликали су иницијале, минијатуре и илустрације( професор Марина
Чудов, професор Снежана Перовић;наступ чланова хора''Душан Максимовић – Думакс''.
На финалној изложби Октобарског салона ,у Културном центру Београда, излагали су наши
ученици:
Задатак 5: Формирање ученичке задруге
Директор школе обезбедио је услове за наставак продаје здраве хране за учeникe Прве
београдске гимназије које спроводи регистрована ученичка фирма „Prva company“, у оквиру
пројекта Омладинско предузетништво. Наставник, Милан Гачановић, координирао је радом
ученика.
Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству
Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијом Никола Карев
Од 7. до 10. марта 2019. године ученици наше школе учествовали су на манифестацији ''Три
дена култура'' у организацији гимназије ''Никола Карев'' у Скопљу. Учествовала је балетска
група, бенд Модулација, приказан је кратки филм Марије Такић и фотографије чланова
Фото клуба. Ученици су путовали у пратњи професора Филиповић Снежане и Стојановић
Драгане.
Задатак 2: Реализација пројекта Прва и пријатељи
Од 18. до 22. марта 2019. године реализован је пројекат ''Прва и пријатељи''. Наша школа и
ученици угостили су том прилико пријатеље из II Мариборске гимназије, гимназије
''Никола Карев'' из Скопља, ученике и професоре из гимназија из Краљева, Чачка, Неготина
и Крагујевца. У оквиру пројекта реализован је час примене дебате у настави под насловом
“Учини / не учини као Страхињић“,а коме су присуствовали гости из Словеније и
Македоније. У Свечаној сали школе изведена је балетско драмска представа ''Посвећење
пролећа некад и сад'' у сарадњи са гимназијом из Краљева. Исте вечери одржан је концерт
„Прва и пријатељи“ у сали Американа у Дому омладине. Одржана је и ликовна радионица
са пропратном изложбом. Гости и домаћини обишли су Београд, Народни музеј и Галерију
Академије наука.
Задатак 3: Остваривање сарадње са гимназијом Walter Rathenau из Берлина.
Наставник Синиша Вукадиновић је наставио комуникацију са професорима из Берлина. Ове
школске године није планирана реализација размене ученика због стратешких промена у
оквиру рада Гимназије из Берлина.
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Тим за заштиту ученика од насиља
У току школске године одржавани су редовни састанци Тима за заштиту деце и ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, превенцију насиља међу ученицима. Као и
претходних година одељењским старешинама првих разреда je подељен текст о насиљу који је обрађен
на часу одељењске заједнице.
Психолошко-педагошка служба је одржавала редован саветодавни рад:
- индивидуални са ученицима који испољавају тенденцију ка насилном понашању
- са њиховим родитељима
- саветодавнии рад са наставницима
Одржавана је активна сарадња са ђачким парламентом, предавање за наставнике о примени
Правилника о друштвено – корисном раду и групни саветодавни рад П-п службе са више
одељења првог разреда.
С обзиром на идентификовани случај електронског насиља, договорено је да Парламент у
другом полугодишту изврши анкетирање ученика на ову тему.
У школи су као и увек организована дежурства наставника и ученика, дежурство радника
обезбеђења као и упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања (на часовима
одељењског старешине).
Наставници су информисани да кроз наставу, у складу са својим предметом, разговарају са
ученицима о насиљу, узроцима и последицама. На Наставничком већу, у новембру су
анализиране одредбе и примена новог Правилника о обављању друштвено-корисног рада,
односно хуманитарног рада у школи.
Тим је у сарадњи са одељењским старешинама пратио међуљудске односе у одељењима и
реаговао у три случаја неспоразума између ученика, као и у пет случајева притужбе родитеља
на рад наставника. Обављени су разговори са свим актерима и указано на потребу преузимања
одговорности, као и успостављања бољих односа. Евиденција о случајевима насиља је уредно
вођена кроз писање записника и Извештаја Тима у вези са сваким случајем понаособ.
У новембру је одржан час посвећен Дану толеранције
У интересу стварања и неговања опште климе прихватања, толеранције и уважавања
личности настављен је пројекат ,,Клуб ученика Прве београдске,,. Као и ранијих година у
сарадњи са својим наставницима, пре свеега ликовне и музичке културе, ученици су
организовали разне изложбе (фотографије, цртежа), копцерте ученика, као и друге активности,
које доприносе развоју ненасилне комуникације међу ученицима и развоју свести ученика о
важности исказивања хуманости, помоћи и сарадње, естетике и других универзалних вредности.
Група ученика је заједно са управом школе присуствовала Великом школском часу у
Крагујевцу. Ђачки парламент је организовао неколико хуманитарних акција и концерата у
хуманитарне сврхе. Ученици су се два пута одазвали хуманитарној акцији као добровољни
даваоци крви.
Тим је и ове школске године сарађивао са родитељима, Министарством просвете, Школском управом
Београд, Секретаријатом за образовање града Београда, Министарством унутрашњих послова, Центром за
социјални рад, Институтом за менталне болести, Црвеним крстом Стари град, Домом здравља Стари град,
Библиотеком, Културним центром Београд, Домом омладине, Факултетима, Канцеларијом за младе
Стари град, другим школама на територији општине, локалном заједницом и свим друштвеним
институцијама корисним у погледу теме сузбијања насиља и едукације ученика о здравим начинима живота
и комуникације.

51

Прва београдска гимназија
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Ове школске године вреднована је област „Етос“. Извештај о самовредновању постоји као посебан
документ.
Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије
На почетку школске године формиран је Тим који се бавио побољшањем квалитета
рада установе и чинили су га: директор школе, помоћник директора школе, секретар,
стручни сарадници, председници стручних већа и председник Савета родитеља. У току
школске године састављени су правилници „Правилник о евидентирању и праћењу
друштвено – корисног, односно хуманитараног рада ученика и извештавање о ефектима“ и
„Правилник о поступању по притужби родитеља на рад запослених у школи“, у складу са
новом законском регулативом. Израђени су пројекти у циљу побољшања квалитета рада
школе који су се већим делом односили на годину јубилеја - 180 година постојања
Гимназије, као и на побољшање услова рада школе у складу са повећаним бројем ученика.
Секретар школе је континуирано пратио примену законских прописа и реализацију
активности у складу са Статутом школе, и донео Измену статута у складу са истим. Тим је
редовно сарађивао са свим органима школе, као што су стручна већа и активи и др.

9.СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА
Литерарна секција
Секцију воде Драгица Симоновић, Данијела Вујетић и Катарина Крнетић
Септембар и октобар
Ученици првог разреда су приложили своје одабране радове о којима се дискутовало.
Секција је током септембра и октобра вршила одабир најбољих радова за већ
традиционални конкурс Лимске вечери поезије на којем је ученица 4-1 Марија Такић
остварила учешће.
Новембар и децембар
Ученици су читали своје прозне и поетске радове, разговарали о будућим конкурсима
и вршили одабир најбољих радова за исте.
Јануар
Рад на есејима ученице Тамаре Бабић из 4-3 који су објављени у електронским часописима
Pulse и Kult. ( Суматраизам Милоша Црњанског, Проклета авлија- прича о причи и дело
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дубоког хуманизма- прерађени су и прилагођени писмени задаци, Култура и савремени
изазови)
Март и април
Поводом обележавања 180 година постојања наше школе организован је литерарни конкурс
на тему Да ли су идеали генерације којој припадам и моји идеали. Конкурс је организован
као трећи школски писмени задатак и матуранти су узели највише учешћа у њему.
Мај
У Свечаној сали наше школе 30. маја одржано је Књижевно подне са Милованом
Витезовићем. Ученици су имали прилику да слушају нашег истакнутог писца и да се кроз
дијалог упознају са биографским детаљима који су били пресудни за настанак чувених
романа Шешир професора Косте Вујића и Лајање на звезде.
Јун
На свечаној Академији поводом 180 година постојања наше школе прочитани су одломци
најуспешнијих радова на тему Да ли су идеали генерације којој припадам и моји идеали.

Рецитаторска секција
Секцијом руководи: Весна Шами
Септембар
Аудиција
Избор чланова рецитаторске секције
Читачко вежбање песме по избору
Октобар
Посета позоришној представи Felix у Звездара театру и представи Иза кулиса
позоришта „Бошко Буха“
Припрема драмског монолога песме по избору-вежбање дикције (изговор и
интонација)
Рецитовање текстова по избору (акцентуација)
Новембар
Подела песама за рецитовање према афинитету, вежбање, говорење текста напамет,
извођење текстова у школској Свечаној сали
Јануар
Ученици рецитаторске секције учествовали су у програму поводом Дана Светог
Саве
Фебруар
Школско рецитаторско такмичење (селекција најбољих)
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Припрема рецитатора за такмичење
Март
Пријава рецитатора на рецитаторске конкурсе и смотре, увежбавање одабраних
песама
На школском такмичењу, Јована Живковић (4/2) освојила је 1. место и пласирала се
за Општинско такмичење, које се одржава у Кући Ђуре Јакшића
Априла
Увежбавање одабраних песама
На Општинском такмичењу Јована је освојила 4. мести
Мај
25. маја, Јована Живковић (4/2) и Алекса Милиновић (2/3) такмичили су се на
Краљевству поезије, у рецитовању, које организује Општина Врачар, а у част глумва
Петра Краља. Алекса Милиновић је освојио 2. Награду, Јована Живковић је освојила 4.
место
Мај/јун
Учешће чланова рецитаторске секције на Дану школе и поводом 180 година од
оснивања Прве београдске гимназије. (Јована Живковић у улози водитеља програма у
ректорату)
Драмска секција
Секцијом руководи: Јелена Јевремовић
Почетком октобра обновљен је рад Драмске секције с намером да спрема
новогодишњу представу.
Прве три пробе протекле су у договору око избора тематике и одлучено је да се
спрема представа која ће бити путовање кроз све бајке. С обзиром на то да нисмо нашли већ
постојећу и адекватну представу, одлучено је да ученици сами пишу текст, односно да
режирају целокупну представу, што је био озбиљан и захтеван подухват, али изузетно
креативан.
Након неколико сусрета и озбиљног рада, написана су прва два чина, а затим и свих
осам, за представу под називом „АЛИСА У ЗЕМЉИ ДЕДА МРАЗА“. Осмишљено је да се
Алиса губи за зецом, али овог пута, да трчећи за њим, упада у различите бајке и среће ликове
из тих бајки: Црвенкапу, маћеху, Пепељугу и принца, шеширџију, ловца и остале, све док
не дође Деда Мраз. Представа је путем пројектора и платна била пропраћена и видео и
музичким нумерама, као и клавирном (живом) пратњом, које су употпуниле бајковиту и
празничну атмосферу, па су деца узраста од 2 до чак 12 и 13 година апсолутно уживала. У
представи је учествовало 16 глумаца, ученици од прве до четврте године, и друштвенојезичког и природно-математичког смера.
Након новогодишње представе, Сара Стефановић, ученица 3/8, која жели да се
опроба као студент режије на Факултету драмских уметности, дошла је на идеју да
спремамо нову представу за учешће на Државном такмичењу драмских секција у
Крагујевцу. Уз помоћ осталих чланова Драмске секције Прве београдске гимназије,
режирала је и написала текст за представу „Милосрдни анђео“, која је обрађивала тематику
у вези са бомбардовањем 1999. године. Иако је ово била двадесетогодишњица
бомбардовања и „трејлер“ који је послат за Крагујевац изузетан, селектор је одлучио да се
не такмичимо у Крагујевцу. Пробаћемо да представу играмо неким другим поводом.
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Дебатни клуб
Секцијом руководи: Драгана Стојановић
У првом полугодишту школске 2018/2019. године одржано је 12 радионица почетног
и 9 радионица напредног курса дебате. Укупан број радионица:21.
Почетни курс са радом почео је 23. 10.2018.године, након одржане презентационе дебате и
одржавао се следећих недеља, уторком од 20 часова.
Напредни курс почео је 12. 9.2018. и био је одржаван у терминима договореним између
полазника и координатора. Ово полугодиште обележило је велико интересовање полазника
првог разреда који показују велики потенцијал за будуће успехе.
У другом полугодишту одржано је 13 радионица почетног курса и 5 радиница
напредног курса. Укупан број радионица:18.
Активности за школску 2018/2019 завршене су 28.5.2019. Ово полугодиште је
обележила истрајност наших најмлађих полазника који су остварили завидне резултате.
Догађаји по месецима:
Септембар:
Почетак рада Дебатног клуба, односно његовог напредног курса.
Октобар:
Презентациона дебата одржана је у Свечаној сали школе 17. 10. 2018.године.У
дебати су учествовали: Тамара Булатовић 4/6, Александар Милић 4/5, Предраг Пијевчевић
4/5, Елена Гошњић 2/6, Маја Крстић 2/7, Александра Николић 2/6.
Започета реализација радионица почетног курса нашег клуба.
Новембар:
У сарадњи пет дебатних организација са Балкана, од 11. до 18. новембра 2018.године,
одржана је Балканска дебатна академија (Balkan Debate Academy) на којој су, међу
представницима Србије, била 2 наша ученика: Елена Гошњић 2/6 и Вук Рикановић 3/7 .
У комбинованим тимовима са осталим учесницима, Елена је остварила учешће у финалу,
а Вук је заузео пето тимско место.
Децембар:
На Факултету организационих наука, 1. и 2. Децембра 2018.године, одржан је турнир
на енглеском језику, MVP Open. Наш члан, Предраг Пијевчевић 4/5, у тиму са бившом
ученицом наше школе, Миленом Баљак, освојио је прво место и пето говорничко место.
На Правном факултету одржан је традиционални регионални почетнички турнир
,,Децембарац” (15. и 16.децембар 2018). И ове године смо били најбројнија средња школа,
а и делили смо прво место, по броју учесника са Правним факултетом. Нашу школу
представљало је 6 тимова и 5 судија. Страхиња Батањски 1/6 и Теодор Крстић 1/6 остварили
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су највећи успех, пласманом у четвртфинале, док је Теодор добио награду за другог,
најбољег средњошколског говорника.
Предраг Пијевчевић 4/5 учествовао је у организацији турнира и судио у четвртфиналу и
полуфиналу.
Наши ученици :Тамара Булатовић 4/6, Александар Милић 4/5, Предраг Пијевчевић
4/5, Александра Николић 2/6 и Елена Гошњић 2/6 учествовали су у снимању емисије „Пази
младост!”,у продукцији РТС-а. Снимање је реализовано 23. децембра, а емисија ће се
емитовати у току 2019. године.
Јануар:
Упркос обавезама ученика,које су у вези са завршетком наставе у првом
полугодишту, Дебатни клуб је наставио са курсевима и у јануару. Посебно радује велики
број ученика који су остали заинтересовани за дебату и након „Децембарца”, после ког,
иначе, већи број њих престане да се бави дебатом.
Фебруар:
На престижном међународном турниру ,, PEP IV 2019” на Високој школи за
пословну економију и предузетништво, наш ученик Предраг Пијевчевић је био међу
судијама турнира и судио је полуфинале.
Март:
Средњошколски дебатни турнир гимназије Свети Сава: наша ученица Тамара
Булатовић 4/6 је била међу главним судијама турнира док су наши ученици Александар
Милић и Предраг Пијевчевић 4/5 освојили прво место на турниру тимски. Александар је
био први, а Предраг други говорник турнира. Учешће су остварили и Теодор Крстић 1/6,
Страхиња Батањски 1/7, Милан Радивојевић ¼ и Александра Милутиновић 1/8.
Квалификациони турнир за Европско универзитетско првенство које ће се одржати у Атини
од 3. до 10. августа 2019. године, одржан је на Правном факултету. Предраг Пијевчевић 4/5
се са бившим чланом нашег клуба Драганом Џивџановићем квалификавао се као трећи
најбољи тим из Србије
Април:
Средњошколски дебатни турнир Прве београдске гимназије у склопу обележавања
180 година постојања наше школе:
Предраг Пијевчевић 4/5 организовао и био међу главним судијама турнира;
Тамара Булатовић 4/6 организација, пласман у полуфинале са Александром Милутиновић
1/8 и друго говорничко место;
Александар Милић организација и суђење.
Елена Гошњић и Александра Николић 2/5 пласман у финале тимски;
Кристина Коцић и Тамара Бабић 4/3 пласман у финале;
Теодор Крстић 1/6, Страхиња Батањски 1/7, Милан Радивојевић, Тодор Вуковић, Петар
Јовановић 1/4, Катарина Бацковић 2/5- учешће на турниру.
Дебатни турнир ,, Монопол 2019”, Економски факултет Универзитета у Београду: Предраг
Пијевчевић и Александар Милић 4/5 пласман у финале, Предраг пети говорник турнира,
Александар шести.
Страхиња Батањски 1/7 и Теодор Крстић 1/6 победили у финалу средњошколске категорије.
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Вук Рикановић 3/7 се са партнером из Треће београдске гимназије пласирао у полуфинале
турнира.
Учешће остварили и Елена Гошњић, Александра Николић, Катарина Бацковић 2/5,
Кристина Коцић и Тамара Бабић 4/3.
Дебатни турнир Четрнаесте београдске гимназије: Предраг Пијевчевић 4/5 и
Александра Милутиновић 1/8 остварили пласман у финале док је Предраг био најбољи
говорник турнира. Тамара Булатовић 4/6 и Александар Милић 4/5 су судили на турниру.
Мај:
Српско национално првенство, дебатни турнир ,, Дени Крејн 2019” одржан је на
Факултету политичких наука Универзитета у Београду. У конкуренцији најбољих дебатера
Србије, Предраг Пијевчевић 4/5 је, са партнером са Физичког факултета, остварио пласман
у финале и освојио шесто говорничко место. На турниру су такође учествовали Теодор
Крстић 1/6, Страхиња Батањски 1/7, Елена Гошњић, Александра Николић и Катарина
Бацковић 2/5.
Дебатни турнир Треће београдске гимназије: Предраг Пијевчевић 4/5 је био међу
главним судијама турнира и учествовао у организацији истог.
Елена Гошњић и Катарина Бацковић 2/5 су освојиле прво место на турниру тимски; Елена
је била други, а Катарина четврти говорник турнира.
Историјска секција
Секцијом руководи: Крстић Биљана
Школске 2018/2019. године, Историјска секција прве београдске школе учествовала
је реализацијуи пројекта „Бео Кул-градска тура“. У марту2019. године своје презентације
представили су нам ученици Дизајнерске школе. У априлу месецу, ученици наше школе
представили су своје презентације ученицима Тринаесте београдске гимназије.
Завршна манифестација одржана је 11. маја 2019. године када су ученици наше
школе, заједно са својим вршњацима из других београдских школа представили своје
радове шетњом преко Савске падине. Пројекат су реализовали следећи ученици:
Кућа Димитрија Крсмановића,: Ана Бобић, Ана Поповић, Лазар Бабовић
Зграда Патријаршије: Иван Благојевић, Лазар Вићић, Константинос Пантос,
Миљан Каралић, Павле Стојичић
Кућа Милорада Павловића и Кућа трговца Црвенчанина: Алекса Марински,
Алекса Тривић и Милош Војновић
Зграда Јакова Челебоновића: Маша Миладиновић, Сања Пејчић и Јулија
Стамболија
Биолошка секција „Врабац“
Секцијом руководи: Перовић Снежана, професор биологије
Биолошка секција, као ваннаставна активност, током прошле године ученицима је
приближила и приказала значај биологије у свакодневном животу.
Током првог полугодишта школске 2017/18 године:
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1. Наставили смо са прикупљање материјала за рециклирање – “Чеп за хендикеп”.
2.У периоду од 13. до 17.9.2017. посетили смо Grunewald Gimnasium / Walther Rathenau
Schule у Берлину. Дана 14.9.2017. са домаћинима смо посетили Галерију на отвореном –
Берлински зид (East Side Gallery). Затим смо посетили Амбасаду Србије. Дана 15.9.2017.
посетили смо школу. Присуствовали смона два школска часа. Сви ученици су имали
радионице и спортеске активности.. Затим смо посетили Меморијал холокауста (Holocaust
Monument) и Браденбуршку капију (Bradenburg Gate).
3. Дана 14. септембра 2017. године Београдска еко асоцијација и Јавно комунално предузеће
"Зеленило Београд" Радна јединица за заштићена природна добра,организовала је
волонтерску акцију на прикуплљању пет амбалаже после повлачења водостаја Саве и
Дунава и то на делу према Калемегдану.
Чланови биолошке секције „Врабац“ окупили су се око 10 часова на понтону ЈКП "Зеленило
Београд" на земунском кеју и превезли су се чамцима на острво, где су добили рукавице и
вреће. Затим су отишли на део острва према Сави где су учествовали у сакупљању пет
амбалаже. На крају акције, имали су ручак око 13 часова. Након одмора су били превезени
са острва до понтона ЈКП "Зеленило Београд" на земунском кеју. Радионица је трајала од
10 сати до 13:30 сати.Са ученицима је била наставница хемије Тамара Савић.
4. Дана 2.10.2017, чланови биолошке секције учествовали су у радионици посматрања птица
у организацији удружења Еколошки покрет Земун. Радионицу је одржао орнитолог Драган
Симић.
5. Учешће на радионици „Превенција отпада“ у оквиру Green fest-а, 17.11. 2017. у Дому
омладине.
6. Учешће у пројекту Путовање кроз циркуларно знање
Дана, 21.11.2017. ученици наше школе учествовали су на завршном догађају пројекта
„Путовање кроз циркуларно знање“, у сали Задужбине Илије М. Коларца, који је почео у 09
и трајао до 14 часова,. Након приказане презентације, нашиученици су освојили I награду
7. У холу гимназије, 28.12.2017. постављена је изложба макета „Ћелијска мембрана“, коју
су направили ученици I/1, I/2, I/3 I/4.
8. Чланови биолошке секције су 15.3.2018. учествовали у радионици на ИМГГИ „Недеља
свести о мозгу“.
9. Дана 14.4.2018. постављен је пано са фотографијама гости из Берлина, приликом њихове
претходне посете у Београду, али и фотографијама приликом нашег боравка у Берлину.
10. Од 16. До 21.априла 2018. Чланови биолошке секције и други ученици наше гимназије,
били су домаћини гостима из гимназије из Берлина. Посетили смо многа знаменита места у
Београду. Имали смо студијско путовање у Манастир Манасију, Ресавску пећину и водопад
у Лисинама.
11. Прваци, чланови биолошке секције, направили су Захвалнице матурантима који су били
чланови биолошке секције, у периоду од 5. 5. 2018. до 17. 6. 2018. током радионица које су
се одржавале суботом. Захвалнице су им лично уручили 18.6.2018., а 22.6. постављена је
изложба у холу гимназије са фотографијама урађених Захвалница.
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Спортске секције
Извештај о раду одбојкашке секције и фолклорне секције
Секцијом руководи: Дара Булић
Секција у одбојци почела са радом у октобру, али је одзив ученика био слаб,
најчешће су долазили ученици 4/7 и 4/8, па се секција претворила у рекреативне активности
( стони тенис, кошарка, игра под кошем, одбојка, игра парова- техника). У Другом
полугодишту одржана такмичења у одбојци на нивоу разреда са мешовитим екипама.
Одигране су утакмице мешовитих тимова четвртог разреда плаве, против мешовите екипе
црвене смене. По истом принципу су одигране утакмице трећег и другог разреда.
Меморијални турнир „Александар Радовић“ одигран је у међу-смени са четири тима трећег
разреда. Победник турнира са прелазним пехаром је одељење 3/5. У априлу и мају девојке
других и трећих разреда долазиле су на допунски час гимнастике. Од априла до краја
такмичења у одбојци, допунски часови извођени су у међу-смени од 13:40-14:10.
Фолклорна секција
Секцијом руководи: Дара Булић
Фолклорна група Јелек и опанци учествовала на школској слави св. Сава иста група имала
је свој наступ сличним програмом у завршници приредбе. Фолклорну секцију „Јелек и
опанци“ током школске 2018/2019. чинили су: Немања Матијашевић (4/8), Анђела Крагић
(3/5), Ђура Михајловић (3/7), Ленка Тешић (2/3), Вишња Манић (2/4), Јована Петковић (2/4)
Јована Савић (2/4) и Петар Карановић (2/4).
Секције грађанског васпитања „Грађанац” и „Омладинско предузетништво”
Секцијом руководи Гачановић Милан, професор Устава и грађанског васпитања
1.
Часови секције грађанског васпитања „Грађанац” одржавани су четвртком у
времену од 13,30 до 14,10 у кабинету Ј. Скерлић, или у некој од слободних учионица.
– У пројекту „Европски дневник” учестовала су три ученика III-7 са својим видео радом.
Поводом тога, у школи су били представници Делегације ЕУ у Србији и Еу Инфо центра
и 6. и 7. јуна одржали представљање „Европског дневника”.
Укупно је одржано 32 часа.
2. Часови у оквиру пилот програма „Омладинско предузетништво” („Junior Achievement”)
одржавају су средом у времену од 13,30 до 14,10 у кабинету Ј.Скерлић, или у некој од
слободних учионица. У овом програму учествују ученици III и IV разреда (8 ученикa) са
својим
предузећем
„Прва
Company”.
– Пословни изазов у организацији „Достигнућа младих у Србији/Junior Achievement
Serbia“ школске 2018/19. започет је регионалним такмичењем у хотелу „Best Western M”,
21. децембра 2018. године. Учествовао је трочлани тим компаније „Прва Company”:
Анђела Ђукић, Вељко Кајганић и Тиодор Павићевић. Такмичарски тим није остварио
пласман
на
следећи
ниво.
– У децембру 2018. године започет је пројекат „Знање” под покровитељством ББA
(Београдска банкарска академија) предавањем проф. др Зорана Грубишића одржаном у
школи 6. децембра 2018. године. Група ученика се укључила у овај пројекат.
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– У оквиру Организација за промоцију потенцијала – ПРОМОС, ученичка компанија ElCar
је 11. децембра 2018. године у свечаној сали одржала презентацију своје фирме.
Укупно је одржано 32 часа - 16 часова из области „Примењена економија”, и 16 часова
из области „Ученичке компаније”.
2. Током школске 2018/19. године радио сам на уређивању школског сајта
3. Заједно са Валентином Поповић, радио сам на обуци наставника и администрирању
есДневника.
4. Са проф. Радосављевић одржао сам угледни час на тему „Историја српске уставности”.
5. Ове школске године није организована ниједна активност планинарске секције.
.
КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Александар Андрејић,Снежана Филиповић, Марина Чудов
Актив за развојно планирање и Актив за развој школског програма Прве београдске
гимназије покренули су иницијативу чија је практична реализација у пуном обиму кренула
од септембра 2008/2009. године, а која је обухватила део потреба младих, учинила школу
атрактивнијом и отворенијом за слободно време и креативно изражавање наших ученика.
Основни проблем представљао је недостатак простора који би током трајања наставе био
на располагању ученицима. Из тог разлога је претходних година адаптиран додатни простор
који је добио назив „Клуб“.
Пројекат Клуб Прве београдске гимназије током прошле године је објединио рад
талентованих солиста и бендова и учеснике пројекта Спринг фестивала. Овде се
припремала и етно група ''Плетисанке''.
Просторије Клуба користи и фотографски клуб, а у оквиру пројекта „Клуб“ се организује
„Арт-караван“ . То су међусобне посете гимназијама са извођењем музичког програма и
ликовним радионацама. Ове године смо посетили и примили посету гимназије из Горњег
Милановца. Заједно са гостима започет је фото пројекат везан за обележавање Дана
европске баштине. Ове године тема је ''Културна баштина и природа'' па су гости и
домаћини фотографисали на локалитетима који су заштићени као природно добро
(Студентски парк, Калемегдан).
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
У Паризу, граду светлости и престоници Француске, и Стразбуру колевци европског
парламентаризма, од 16. до 23. фебруара 2019. године, одржана је јубиларна 50.
међународна конференција Модела Европског парламента на којој је учествовало преко 100
делегата из 28 земаља Европе. MEP - Model European Parliament - је нестраначки програм
која пружа младима јединствену прилику да се њихов глас чује у најважнијим политичким
институцијама Европе. Рад је организован у оквиру 10 комитета који се баве различитим
проблемима садашњости и будућности Европе, као што су велика незапосленост младих
људи у Европи, утицај дигитализације на образовни систем, трговински односи између ЕУ
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и Кине, дискриминација као глобални проблем, прекоокеанска трговина,
родна
равноправност, итд.
Представници Србије на овогодишњој конференцији „MEP France 2019“ су били:
Теодора Милосављевић, ученица 3. разреда Десете гимназије „Михајло Пупин“ (вођа
делегације), Бранислав Драгићевић, ученик 4. разреда Прве београдске гимназије, Леа
Поповић, ученица 2. разреда Прве београдске гимназије и Елена Димов, ученица 3. разреда
Десете гимназије „Михајло Пупин“, заједно са професором Синишом Вукадиновићем.
Сваки делегат је био распоређен у један од комитета где се интензивно расправљало о
важним питањима и размењивала мишљења и идеје са осталим делегатима из других
земаља.
Сви учесници су по доласку у Париз смештени у француске породице где су имали
прилику да се упознају и разговарају са домаћинима о начину живота у Француској, систему
образовања, могућностима запослења и политичкој и економској ситуацији, али и култури
и обичајима.
Првог дана конференције сви делегати су се окупили у француској школи „Sante
Marie de Neuilly“ где су им представљени циљеви конференције, а преостало време је
искоришћено за међусобно упознавање и разноврсне ’team-building’ активности. Следећег
јутра је било свечано отварање у Скупштини париске општине Neuilly, где су организатори
и Председништво конференције свима пожелели добродошлицу, након чега су вође
делегација из сваке земље представиле своје државе кратким и ефектним говорима.
После свечаног отварања и одржаних говора, делегати су се састали у својим
комитетима и почели предано да раде на својим резолуцијама, поштујући различита
мишљења и мирно решавајући евентуалне несугласице кроз дискусију и уз пуно међусобно
уважавање. Као резултат овог исцрпљујућег тродневног рада и залагања делегата, створене
су резолуције које је требало представити и одбранити на Генералној скупштини.
Резолуције у строго прописаној форми се састоје из препознатих проблема (ICs –
introductory clauses) и предложених одговарајућих решења (OCs – operative clauses).
Поред редовног програма конференције, наша делегација је примила позив од Амбасаде
Србије, тако да смо посетили резиденцију Србије у Паризу, где нас је дочекала амбасадорка
лично и показала нам ово велелепно здање. На вечери приређеној у нашу част амбасадорка
нам је поносна честитала на успешном наступу српске делегације.
Из Париза смо брзим TGV возом стигли у Стразбур, град у коме се налази чувена зграда
Европског Парламента. Тамо је током два дана заседања Генералне Скупштине сваки од
десет комитета прво представио своју резолуцију која је затим подвргнута оштрој дискусији
од стране свих осталих делегата, док су чланови комитета бранили своја решења. На крају
сваке дебате, уследило је гласање Генералне Скупштине. Од десет представљених
резолуција усвојено је само пет, што говори о строгим критеријумима, али и одличној
припремљености делегата. Усвојене резолуције ће бити прослеђене Европском
Парламенту, Европској Комисији и Савету Министара Европе и тиме утицати на одлуке
ових водећих европских институција.
Свечано затварање конференције је означило крај обавезама, после чега је
организована гала вечера за све учеснике конференције у згради општине у немачком граду
Келу, кога од Стразбура дели само река Рајна. Тако је уз укусну храну и сјајну журку
прослављен двоструки јубилеј: педесето заседање МЕП-а и 25 година постојања ове
организације.
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Поред напорног рада свих ових дана, било је времена и за дружење и упознавање
лепота Париза и Стразбура са сјајним људима из целе Европе, а сунчано време је додатно
допринело целокупном доживљају. Не само што су делегати много научили о начину рада
и политичкој организацији Европског Парламента, дипломатији и критичкој дискусији у
мулти-културном окружењу, већ су стекли много нових пријатеља, достојно представили
Србију Европи и били поносни што су као делегација Србије били део будућности Европе.
У Паризу, граду светлости и престоници Француске, и Стразбуру колевци европског
парламентаризма, од 16. до 23. фебруара 2019. године, одржана је јубиларна 50.
међународна конференција Модела Европског парламента на којој је учествовало преко 100
делегата из 28 земаља Европе.
MEP - Model European Parliament - је нестраначки програм која пружа младима
јединствену прилику да се њихов глас чује у најважнијим политичким институцијама
Европе. Рад је организован у оквиру 10 комитета који се баве различитим проблемима
садашњости и будућности Европе, као што су велика незапосленост младих људи у Европи,
утицај дигитализације на образовни систем, трговински односи између ЕУ и Кине,
дискриминација као глобални проблем, прекоокеанска трговина, родна равноправност, итд.
Представници Србије на овогодишњој конференцији „MEP France 2019“ су били:
Теодора Милосављевић, ученица 3. разреда Десете гимназије „Михајло Пупин“ (вођа
делегације), Бранислав Драгићевић, ученик 4. разреда Прве београдске гимназије, Леа
Поповић, ученица 2. разреда Прве београдске гимназије и Елена Димов, ученица 3. разреда
Десете гимназије „Михајло Пупин“, заједно са професором Синишом Вукадиновићем.
Сваки делегат је био распоређен у један од комитета где се интензивно расправљало о
важним питањима и размењивала мишљења и идеје са осталим делегатима из других
земаља.
Сви учесници су по доласку у Париз смештени у француске породице где су имали
прилику да се упознају и разговарају са домаћинима о начину живота у Француској, систему
образовања, могућностима запослења и политичкој и економској ситуацији, али и култури
и обичајима.
Првог дана конференције сви делегати су се окупили у француској школи „Sante
Marie de Neuilly“ где су им представљени циљеви конференције, а преостало време је
искоришћено за међусобно упознавање и разноврсне ’team-building’ активности. Следећег
јутра је било свечано отварање у Скупштини париске општине Neuilly, где су организатори
и Председништво конференције свима пожелели добродошлицу, након чега су вође
делегација из сваке земље представиле своје државе кратким и ефектним говорима.
После свечаног отварања и одржаних говора, делегати су се састали у својим
комитетима и почели предано да раде на својим резолуцијама, поштујући различита
мишљења и мирно решавајући евентуалне несугласице кроз дискусију и уз пуно међусобно
уважавање. Као резултат овог исцрпљујућег тродневног рада и залагања делегата, створене
су резолуције које је требало представити и одбранити на Генералној скупштини.
Резолуције у строго прописаној форми се састоје из препознатих проблема (ICs –
introductory clauses) и предложених одговарајућих решења (OCs – operative clauses).
Поред редовног програма конференције, наша делегација је примила позив од Амбасаде
Србије, тако да смо посетили резиденцију Србије у Паризу, где нас је дочекала амбасадорка
лично и показала нам ово велелепно здање. На вечери приређеној у нашу част амбасадорка
нам је поносна честитала на успешном наступу српске делегације.
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Из Париза смо брзим TGV возом стигли у Стразбур, град у коме се налази чувена зграда
Европског Парламента. Тамо је током два дана заседања Генералне Скупштине сваки од
десет комитета прво представио своју резолуцију која је затим подвргнута оштрој дискусији
од стране свих осталих делегата, док су чланови комитета бранили своја решења. На крају
сваке дебате, уследило је гласање Генералне Скупштине. Од десет представљених
резолуција усвојено је само пет, што говори о строгим критеријумима, али и одличној
припремљености делегата. Усвојене резолуције ће бити прослеђене Европском
Парламенту, Европској Комисији и Савету Министара Европе и тиме утицати на одлуке
ових водећих европских институција.
Свечано затварање конференције је означило крај обавезама, после чега је
организована гала вечера за све учеснике конференције у згради општине у немачком граду
Келу, кога од Стразбура дели само река Рајна. Тако је уз укусну храну и сјајну журку
прослављен двоструки јубилеј: педесето заседање МЕП-а и 25 година постојања ове
организације.
Поред напорног рада свих ових дана, било је времена и за дружење и упознавање
лепота Париза и Стразбура са сјајним људима из целе Европе, а сунчано време је додатно
допринело целокупном доживљају. Не само што су делегати много научили о начину рада
и политичкој организацији Европског Парламента, дипломатији и критичкој дискусији у
мулти-културном окружењу, већ су стекли много нових пријатеља, достојно представили
Србију Европи и били поносни што су као делегација Србије били део будућности Европе.
Од 7. до 10. марта 2019. године ученици наше школе учествовали су на
манифестацији ''Три дена култура'' у организацији гимназије ''Никола Карев'' у Скопљу.
Учествовала је балетска група, бенд Модулација, приказан је кратки филм Марије Такић и
фотографије чланова Фото клуба. Нашу школу су представљали Костић Филип, Першић
Реља, Свобода Олег, Вулетић Емилија, Бобић Ана, Крагић Анђела, Добраш Стефан,
Мандић Дарко, Поповић Бојана, Станковић Бранко, Такић Марија, Томашевић Теа,
Лаушевић Анђела, Пешић Реља. Они су путовали у пратњи професора Филиповић Снежане
и Стојановић Драгане.
Од 18. до 22. марта 2019. године реализован је пројекат ''Прва и пријатељи''. Наша
школа и ученици угостили су том прилико пријатеље из II Мариборске гимназије и
гимназије ''Никола Карев'' из Скопља.
10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА
ПСИХОЛОГ
У школској 2018/2019. години психолог је са 75 посто радног времена реализовала
активности у следећим областима рада:
I.


Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину
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Учешће у изради новог Акционог плана развојног плана за школску 2019/2020.
годину
Учешће у изради Школског програма Прве београдске гимназије 2019/2023. године
Учешће у раду Комисије за спровођење уписа и пријема документације за ученике
првог разреда
Помоћ одељењсим старешинама око планирања рада са одељењском заједницом
Учешће у пословима око уписа ученика и формирања одељења, распоређивању
накнадно уписаних ученика
Припрема годишњег и месечних планова психолога
Осмишљавање и реализовање истраживања „Мишљење ученика о раду наставника“,
у сарадњи са педагогом и директором школе
Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности (Битеф полифонија и
Дечији културни центар)
Учешће у организацији привремених замена часова и прављењу распореда
Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе и угледних часова
Учешће у иновативним облицима планирања наставе и других облика образовноваспитног рада
Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика од
злостављања, занемаривања и насиља
Учешће у планирању и реализацији активности Тима за инклузивно образовање
Учешће у планирању и реализацији активности Стручног актива за развојно
планирање



Координирање радом Стручног актива за развојно планирање



Учешће у планирању и реализацији иницијалног тестирања ученика првог разреда
из предмета- математика, српски језик, физика, хемија, биологија, географија,
историја, први и други страни језик

II. Праћење и вредновање образовно- васпитног рада








Систематско праћење и вредновање васпитно - образовног рада, тј. наставе и
предлагање мера за побољшање квалитета рада у школи у складу са образовним и
развојним потребама ученика
Континуирано праћење напредовања ученика у учењу и развоју
Праћење реализације образовно- васпитног рада - посете часовима (увид у рад новог
члана, приправника, угледни и огледни часови, рад наставника по жалби и др.),
преглед педагошке документације
Координација наставе два пута у току наставне недеље
Координација чланова комисије за стално праћење евиденције и документације и
уписивања веродостојних података у Књигама о евиденцији образовно- васпитног
рада (упоредни преглед Дневника и есДневника)
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Учешће у раду Комисије за упоредни преглед матичних књига и сведочанстава



Учешће у раду Комисије за спровођење конкурса за наставника историје, хемије и
секретара школе



Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску
2018/19. годину
Праћење успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
извештавање на седницама Наставничког већа о томе и предлагање мера за њихово
побољшање
Праћење и вредновање мера индивидуализације
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање мера за побољшање
Учествовање у праћењу и вредновању иновативних активности у школи
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима
Учешће у истраживањима образовно- васпитног рада које је реализовала школа,
научностраживачка установа или стручно друштво (ЗУОВ, Министарство просвете,
факултети, Школска управа и др.- истраживање Института за психологију,
Филозофског факултета на тему „На које начине индивидуализујете рад са
ученицима изузетних способности?“)









III. Сарадња са наставницима












Континуирана сарадња са наставницима је остваривана на пословима одељенског
старешинства- едукација одељенских старешина за рад са одељенским заједницама
и родитељима, помоћ у праћењу напредовања ученика и одељења, као и
осмишљавању васпитног рада, унапређењу односа ученика и наставника, медијацији
конфликата и решавању актуелних проблема у одељењу
Посете часовима редовне наставе ради стицања основних информација о наставном
процесу, затим огледним и угледним часовима, као и ваннаставним активностима уз
инструктивни рад са наставницима
Инструктивни рад са приправницима и новим наставницима
Учешће у раду комисија за проверу савладаности програма увођења у посао
наставника
Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења,
стратегијама учења и мотивисања за учење
Упознавање наставника са психолошком проценом индивидуалних карактеристика
ученика
Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка
Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима
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Оснаживање наставника за тимски рад кроз учешће у раду стручних већа
Подршка наставницима у креирању плана стручног усавршавања
Праћење начина вођења педагошке документације наставника, прегледање
педагошке документације – дневника, матичних књига, педагошких свезака
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета наставе
увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода, средстава и
облика рада
Предавање за наставнике „Правилник о обављању друштвено – корисног, односно
хуманитарног рада у школи“
Праћење стручног усавршавања наставника у оквиру установе и изван ње и
израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику о стручном
усавршавању

IV. Сарадња са ученицима















Праћење процеса адаптације ученика и подршка у превазилажењу тешкоћа везаних
за њу
Праћење напредовања ученика у развоју и учењу
Психолошко процењивање ученика применом стандардизованих мерних
инструмената и процедура
Саветодавни рад са ученицима који имају емоционалне и социјалне проблеме,
тешкоће у учењу, проблеме у прилагођавању
Идентификовање и пружање подршке ученицима са изузетним способностима
Рад са ученицима на развијању стратегија и савремених метода учења
Професионална оријентација ученика завршних разреда- примена батерије
психолошких тестова, индивидуални саветодавни рад, и промоција факултета
Организација и реализовање радионица професионалне оријентације за ученике
„Покрени се, пронађи свој пут“
Учешће у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили повреду правила
понашања у школи- са ученицима који су неоправдано изостали са наставе више од
четири часа, са ученицима који су својим понашањем угрожавали друге у
остваривању њихових права, и са ученицима који су извршили тежу повреду радне
обавезе ученика
Сензибилизација ученика за инклузију- радионица деце са посебним потребама на
Битеф полифонији
Пружање подршке и помоћ ученицима у раду ученичког парламента
Пружање психолошке подршке ученику у акцидентним кризама
Рад са ученицима на унапређењу ставова и вредности потребних за живот у
савременом друштву; стратегије учења и мотивација за учење, социјалне вештине
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(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, сензибилизација и
уважавање различитости), здрави стилови живота и друго
Посећена су сва одељења првог и четвртог разреда, као и поједина одељења
осталих година у којима се указала потреба. Разговарно је о односу са родитељима
и наставницима, неуспеху у учењу и избору занимања
Са одељенским заједницама првог разреда обрађиване су теме везане за
адаптацију, рационализацију процеса учења, физичке и психичке промене на
адолесцентном узрасту
Организовано је и реализовано предавање „Безбедност ученика на интернету и
друштвеним мрежама“за ученике првог и другог разреда
Организована је и реализована трибина „Превенција и ментално здравље младих“
за ученике трећих разреда
Организовано је и реализовано вођење ученика на Сајам образовања, као и на разне
културне манифестације

V. Сарадња са родитељима







Прикупљање података од родитеља који су од значаја за упознавање и праћење
ученичког развоја
Континуиран саветодавни рад са родитељима чија деца имају сметње у учењу,
развоју и понашању
Предавање за родитеље као подршка јачању родитељских васпитних компетенци
едукацијом о психолошким карактеристикама адолесцената
Сарадња са родитељима у оквиру школских тимова
Учешће на заједничким родитељским састанцима приликом дочека ученика првог
разреда
Учешће у раду Савета родитеља, информисање и сензибилизација родитеља за
учешће у животу и раду школе

VI. Сарадња са директором, помоћником директора и другим стручним сарадникомпедагогом


Континуирана сарадња са директором, помоћником директора и педагогом школе у
свим релевантним темама за рад школе: обезбеђивање ефикасности и
флексибилности образовно - васпитног рада школе, подела одељенског
старешинства, реализација активности стручних органа и тимова школе, креирању
школских докумената, прегледа, извештаја, анализа, стратешких докумената школе,
јачања компетенци наставника, уписа нових ученика, приговора родитеља на оцену
из предмета и владања, организације матурских, поправних и разредних испита,
планирања и реализовања разних облика стручног усавршавања и решавања
ситуационих проблема у току школске године
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Сарадња са секретаром школе у вези са правним оквирима актуелних питања која су
се појавила у раду, као и у креирању нових школских докумената: Правилник о
евидентирању и праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада
ученика и извештавања о ефектима и Правилник о поступању на сонову притужбе
родитеља

VII. Рад у стручним органима и тимовима школе







Учешће у раду Наставничког већа
Учешће у раду тимова: Стручних већа за образовне области и свих Актива, Актива
за школско развојно планирање, Актива за развој школског програма, Тима за
самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања,
Педагошког колегијума, Одељенских већа, Тима за каријерно вођење, Тима за
инклузивно образовање
У раду Комисије за полагање матурских испита, Комисије за преглед педагошке
документације, Комисије за упис ученика у први разред, комисије за израду
Годишњег плана, Комисија за процену савладаности програма приправника и др.
Учешће у раду Савета родитеља

VIII. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама
локалне самоуправе






Остварена је сарадња са ваншколским институцијама у циљу подршке развоју
ученика- Градским Центрима за социјални рад, Институтом за ментално здравље
Палмотићева и Паунова (одељење за адолесценте), општином Стари град- програм
„Паметни градови“, Домом здравља Стари град, Институтом за трансфузију крви,
Центром ѕа културу Стари град, САЕ Институтом, Дечијим културним центром,
Канцеларијом за младе, Босифест фестивалом, Јесењим фестивалом здравља „Мисли
раније бирај здравије“, Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацијуистраживање
„Повезаност
вршњачког
притиска
на
самопоштовање
средњошколаца“, Филозофским факултетом, ФОН-ом, Сингидунум универзитетом,
ФЕФА- факултетом за економију и финансије, Математичким факултетом, Правним
факултетом, Факултетом савремених уметности, Биолошким факултетом, „Crаtеr“
студиом за визуелну анимацију, МУП-ом- инспекторима за малолетничку
деликвенцију и школским полицајцима, Домом омладине, Дечијим културним
центром, Регионалним центром за таленте, Истраживачком станицом за младе
„Петница“
Сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитање, Друштвом
психолога, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Министарством
просвете, науке и технолошког развоја, Градским секретаријатом за образовање
Учешће у истраживањима просветних, научних и др. установа (нпр. ЗУОВ-а,
Министарства просвете, Филозофског факултета, Института за ментално здравље..)
Саветница на СОС телефону Министарства просвете
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IX. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање















Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу
Вођење евиденције о раду са ученицима
Вођење евиденције, по потреби, о извршеним анализама, посећеним часовима,
облику стручног усавршавања, тј. вођење све потребне документације у свим
доменима рада психолога
Писање записника са седница Савета родитеља и других седница стручних органа,
по потреби
Припрема за све послове предвиђене годишњим и оперативним плановима рада
психолога
Прикупљање и чување података о ученицима у складу са кодексом психолога
Вођење документације о ученицима који су извршили одређену повреду правила
понашања, или о ученицима који су поднели приговор или молбу – извештаји
и/или мишљења психолошко - педагошке службе
Стручно усавршавање: праћење стручне литературе, учествовање у активностима
струковног удружења - Друштва психолога, Републичке секције стручних
сарадика, похађање семинара: „У сусрет стресу- стратегије превладавања стреса,
професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“; „Обука наставника и
стручних сарадника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“
Учешће на Конгресу психотерапеута „Разум и осећајност у психотерапији“
Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним активностима у
оквиру плана стручног усавршавања- огледни часови, предавања и др.
Евалуација сопственог рада

ПЕДАГОГ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.

У протеклој школској 2018/2019. години педагог је покушала да одговори на потребе
ученика и да продуктивно успостави сарадњу са наставницима и родитељима.
Обавезе и задаци реализовани су кроз следеће активности:


Вођење документације која обухвата израду: годишњег плана и програма рада
педагога, месечног плана и програма рада педагога, дневног извештаја/евиденције

69

Прва београдска гимназија















о раду педагога, евиденцију података о напретку ученицика уз помоћ личних
досијеа ученика – „ученичких досијеа“, евиденцију о сарадњи са родитељима и
ученицима, писање протокола/записника о посећеним часовима, писање записника
са састанака стручних органа, израду извештаја о раду школе у оквиру стручних
органа, писање полугодишњег и годишњег извештаја о раду педагога...
Саветодавни рад са ученицима, наставницима и родитељима
После сваког класификационог периода вршена је анализа успеха ученика,
разговарано је о мерама за побољшање успеха
Организацију привремених замена одсутних наставника и надокнада изгубљених
часова, као и помоћ у организационим активностима школе у оквиру активности
рада координатора наставе
Учешће у организацији полагања матурских, поправних и разредних испита
Организацију уписа ученика у први разред гимназије
Учешће у више Тимова и Комисија, према налогу директора
Присуство састанцима Педагошког колегијума, Стручних већа, Актива, Тима за
заштиту ученика од насиља, Тима за самовредновање, седницама Наставничког
већа и Одељењских већа...
Сарадњу са друштвеним институцијама
Присуство састанцима Савета родитеља
Континуирано стручно усавршавање
...

Што се тиче појединачног прегледа активности према различитим областима рада
педагога, педагог је у протеклој школској години обављала следеће активности:
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА











Учествовање у изради плана самовредновања – кључна област '' Етос“
Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за 2018/19., као и за 2019/20.
Припремање годишњег и месечних планова рада педагога,
Спровођење анализе и истраживања у установи, у циљу испитивања потреба
ученика, родитеља, локалне самоуправе, кроз реализацију и анализу резултата
истраживања ''Мишљење ученика о раду наставника'' и активности планиране у
оквиру тога, кроз вршење анализе успеха ради праћења напретка ученика, кроз
анализу анкета за самовредновање школе, анализу ученичких анкета у случајевима
сумње на насиље ...
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика
образовно-васпитног рада,
Учешће у планирању наставних и ваннаставних активности, као и у организацији
привремених замена часова и прављењу распореда,
Учешће у планирању обиласка часова редовне наставе и угледних/огледних часова
у шк. 2018/19.,
Учешће у планирању и реализацији активности у оквиру Тима за заштиту ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
Учешће у избору и конципирању разних ваннаставних и ваншколских активности,
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учешће у планирању и реализацији екскурзија,
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика,
медијског представљања и слично,
Пружање помоћи наставницима у изради планова редовне наставе, допунског,
додатног рада, плана рада одељењског старешине, секција,
Учешће у избору и предлозима одељењских старешина,
Учешће у формирању одељења, распоређивању новопридошлих ученика.

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

















Систематско праћење и вредновање образовно - васпитног, односно наставног
процеса, као и развоја и напредовања ученика,
Праћење реализације образовно– васпитног рада, кроз посете часовима (како
угледних и огледних, тако и ради увида у рад приправника, новог члана колектива,
ради увида у рад наставника по жалби, увида у рад искусног члана колектива ...),
вршење прегледа педагошке документације, као и кроз обављање функције
координатора наставе једном до два пута недељно
Учешће у истраживањима образовно– васпитне праксе које је реализовала школа,
научно истраживачка институција или стручно друштво (Министарство просвете,
Школска управа, разни факултети, институти, МУП, ЗВКОВ, ЗУОВ …) у циљу
унапређивања васпитно-образовног рада,
Учешће у изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2017/18. и изради Годишњег извештаја о реализацији програма рада школе у
2018/19.
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
извештавање на састанцима стручних органа о томе, и предлагање мера за њихово
побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима,
Учешће у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика, кроз писање педагошких профила и предлагање мера индивидуализације
за ученике код којих се указала потреба,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање
школског успеха,
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика, водећи рачуна о критеријумима
Правилника о оцењивању.
Учешће у изради и презентовању Извештаја о самовредновању школе у шк. 2018/19.
– кључна област „Етос“
Праћење реализације ваннаставних активности, као и културних дешавања у
организацији школе (присуство приредби ученика „Дани европске културне
баштине“; презентационој дебати ученика; представи драмске секције, у
организацији професорке српског језика, Јелене Јевремовић - „Новогодишња
представа“; представи ученика четвртог разреда, у организацији професорке
историје, Драгане Радосављевић - „Време части и поноса“; присуство
обележавању традиционалног руског празника „Масленице“, у организацији
професорке руског језика, Слатке Вучинић; свечаној академији поводом прославе
Светог Саве; свечаној академији повод прославе 180 година постојања школе;
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присуство предавању за ученике – писац и новинар Зоран Николић – „Београд
испод Београда“; присуство предавању за ученике – професор др Милош Ковић –
„Великани Прве београдске гимназије“ – „Београд испод Београда“; присуство
трибини за ученике – писац Милован Витезовић – „Књижевно подне са Милованом
Витезовићем““; присуство предавању МУП-а у вези са безбедношћу ученика,
малолетничком делинквенцијом, ремећењем јавног реда и мира – „“Пројекат
матура“; присуство предавању Министарства одбране за ученике четвртог разреда
– „Увод у војну обуку“; предавање ктивиста Црвеног крста Стари град – „Трговина
људима“...
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА





Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовноваспитног рада, односно наставе, увођењем иновација и иницирањем коришћења
савремених метода, средстава и облика рада
Припремање материјала за наставнике „Правилник о друштвено корисном раду“
(помоћ у примени Правилника о друштвено корисном раду) као и презентације у
Power point-у
Припремање материјала за наставнике „Подсетник за одељењске старешине у
примени новог ЗОСОВ-а и Правилника о оцењивању“
Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја, континуирано праћење стручног усавршавања наставника
у оквиру установе и израђивање интерних сертификата према Интерном
правилнику о стручном усавршавању у оквиру установе
Анализа реализације праћених часова редовне наставе и пружање стручних савета
наставницима приликом заједничке анализе часа, као и кроз анализу записника о
посећеним часовима
Праћење начина вођења педагошке документације наставника, кроз преглед
педагошке документације – дневника, матичних књига, педагошких свески,
месечних и годишњих планова рада ...,
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са
тешкоћама у развоју),
Оснаживање наставнике за тимски рад и сарадња са наставницима у оквиру рада
Тимова школе,
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних часова и
примера добре праксе,
Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика, као и ученика са којима је обављан саветодавни
рад,
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа
одељењске заједнице,
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом,
Пружање помоћи наставницима приправницима у процесу увођења у посао



Пружање помоћи наставницима приправницима
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Пружање помоћи наставницима у организацији такмичења

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА




















Праћење оптерећености ученика
Обављање саветодавног рада са новим ученицима, рад са ученицима око промене
смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из редовног у ванредног
ученика, са ученицима који су имали проблеме у учењу, који су нередовно
долазили на наставу, имали проблеме у адаптацији на нову школу, ученицима који
су сами затражили савет и помоћ; кроз пружање помоћи ученицима у
превазилажењу школског неуспеха и личних, развојних проблема
карактеристичних за адолесцентни период ( ''тражење себе'', незадовољство
изгледом, успехом у школи, комуникацијом са вршњацима, родитељима и
наставницима, пад самопоуздања, превенција непримереног понашања... )
Помагање ученицима због проблема у комуникацији, у релацији ученик-ученик,
ученик-наставник, ученик-родитељ
Помагање ученицима у избору правилних метода учења,
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању,
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу, кроз
организацију презентације разних факултета, разна предавања и радионице на тему
будућег избора каријере,
Учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и
конструктивног решавања конфликата, кроз популаризацију здравих стилова
живота,
Учешће у појачаном васпитном раду са ученицима који су извршили повреду
правила понашања у школи, са ученицима који су неоправдано изостали са наставе
више од четири часа, са ученицима који су својим понашањем угрожавали друге у
остваривању њихових права, и са ученицима који су извршили тежу повреду радне
обавезе ученика,
Обављање групног саветодавног рада са ученицима који су имали проблем
комуникације са појединим наставницима,
Обављање групног саветодавног рада са ученицима, у форми часова одељењске
заједнице и приликом замене одсутних наставника, са темама: ,,Како побољшати
своје учење, методе успешног учења'', ,,Проблеми адаптације на нову школу'',
,,Проблем добре организације времена и формирања радних навика '', ''Шта нам се
допада код наших наставника, а шта не'', „Моћ добре организације“, „Проблем
дисциплине“ ...
Сарадња са ученицима у виду организације иреализације одласка на културне
манифестације које су биле од значаја за потпуни развој социјалног аспекта
личности
Писање мишљења и препорука ученицима који желе да се пријаве у Истраживачку
станицу „Петница"

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
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Учешће на општим и групним родитељским састанцима, приликом групног
родитељског састанка при пријему првака,
Укључивање родитеља у поједине облике рада установе, кроз сарадњу у оквиру
школских Тимова,
Сарадња са родитељима у организацији одређених манифестација за ученике,
Пружање подршке родитељима у раду са ученицима са: тешкоћама у учењу,
проблемима у понашању, проблемима у развоју; пружање помоћи родитељима у
професионалној оријентацији ученика,
Рад са родитељима у циљу прикупљања података о ученицима,
Сарадња са Саветом родитеља, давање предлога по питањима која се разматрају на
савету, обавештавање родитеља о успеху ученика, организацији рада школе,
важној школској документацији ...

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА














Сарадња са директором и стручним сарадником – психологом школе на
истраживању постојеће образовно - васпитне праксе и предлагању мера за
унапређење, уз заједничку реализацију саветодавних разговора са наставницима
код којих су постојале одређене жалбе на рад од стране ученика и родитеља,
Сарадња са директором, помоћником директора и психологом школе у оквиру рада
стручних Тимова и Комисија, и кроз редовно размењивање информација,
Сарадња са директором, помоћником директора и психологом школе на
заједничком планирању активности, изради стратешких докумената установе,
анализи и извештају о раду школе,
Сарадња са директором , помоћником директора и психологом на формирању
одељења и расподели одељењских старешинстава,
Сарадња са директором, помоћником директора и психологом на планирању
активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција,
Сарадња са директором и психологом по питању приговора и жалби ученика и
њихових родитеља, на оцену из предмета и владања, или по неком другом основу,
Сарадња са директором, помоћником директора и психологом у организацији
Матурског испита, уписа ученика у први разред, поправних и разредних испита,
као и свих других облика образовно – васпитног рада,
Сарадња са директором у вези са формулацијом Протокола на нивоу школе
Сарадња са секретаром школе у вези са правним, законским оквирима, у вези са
ученичким питањима, и сл.
Сарадња са библиотекаром...

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА



Учешће у раду Наставничког већа и свих Одељењских већа
Учешће у раду тимова: Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, Тиму за самовредновање, Тиму за каријерно вођење,
учешће у раду Стручних већа за образовне области, у раду свих Актива, а посебно
Актива за друштвене науке, учешће у раду Комисија на нивоу установе које се
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образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта, као што су:
Комисија за праћење стручног усавршавања запослених, Комисија за преглед
педагошке документације, Комисија за полагање Матурског испита, Комисија за
израду Годишњег плана, Комисија за процену савладаности програма приправника,
Комисија за избор кандидата у радни однос и избор наставника на замени …
Учешће у раду Педагошког колегијума (присуство и вођење записника) и Савета
родитеља (присуство)

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Остварена је сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и
другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног
рада установе, као што су: Дневна болница за адолесценте Института за ментално здравље,
Дневна болница за болести зависности, Паунова 2 и Одсек за адолесцентну психијатрију и
психотерапију КБЦ-а „Др Драгиша Мишовић“, Центар за социјални рад општине Стари
град, Дом здравља Стари град, Стоматолошка амбуланта школе.
У домену превентивних програма педагог је остварила сарадњу и са следећим
институцијама и организацијама: Институтом за трансфузију крви (Акција добровољног
давања крви), Институтом за ментално здравље младих, Градском општином Стари град,
новинским листом „Политика“ и Домом омладине (Фестивал здравља), Домом омладине
(„Teen talk конференција за младе“), Центром за таленте – Београд 2, ђачким парламентом
и Црвеним крстом (прикупљање новогодишњих пакетића за незбринуту децу), FEFA
факултетом - факултетом за економију и финансије – предавање за ученике трећег и
четвртог разреда - „Како паметно покренути бизнис“, универзитетом Сингидунум, „Crater“
студиом за визуелну анимацију – каријерно саветовање ученика, Дечјим културним
центром, организацијом Србија за младе – „Пупин академија у Идвору“, организацијом
Color Media Communication – „Регионална конференција о технолошким иновацијама“,
Истраживачком станицом за младе - „Петница“... Остваривана је сарадња са Заводом за
вредновање квалитета образовања и васпитања, Секретаријатом за образовање, FEFA
факултетом - факултетом за економију и финансије („ИТ радионице за средњошколце“,
„Иновације у привреди“), Сингидунум универзитетом (''Пословне вештине'' – предавање за
ученике 3. и 4. разреда о „Невербалним вештинама“), и Центром за стране језике
Сингидунум (бесплатни курсеви), Медицинским факултетом, Дечјим културним центром,
Министарством за саобраћај, Агенцијом за безбедност у саобраћају... Такође је остварена
сарадња са Филозофским факултетом, Математичким факултетом, Економским факултетом,
, Машинским факултетом, Биолошким факултетом, Филолошким факултетом, Физичким
факултетом („Фестивал физике у Првој“), ФОН – ом, Факултетом за инжењерски
менаџмент, Универзитетом у Бечу, Универзитетом Шефилд у Солуну, Факултетом за
специјалну едукацију и рехабилитацију, Канцеларијом за младе, МУП-ом (предавање за
ученике „Малолетничка делинквенција, алкохолизам, психоактивне супстанце, електронско
насиље, ремећење јавног реда и мира, безбедност у саобраћају“, као и успешна сарадња са
МУП-ом у вези са заштитом наших ученика). Остварено је учешће у истраживањима
научних, просветних и других установа, нпр. Министарства просвете, Градског
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секретаријата за образовање, Школске управе Београд, ЗВКОВ-а, разних факултета,
института...
Остварена је и међународна сарадња са школама из Чачка, Крагујевца, Неготина, Скопља,
Марибора...
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

























Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу - у
форми писања дневних извештаја о раду педагога, полугодишњег и годишњег
извештаја о сопственом раду,
Израда, припрема посебних протокола, чек листи за праћење наставе, табела,
протокола за праћење стручног стручног усавршавања, као и формулара, тј.
потврда о реализованом облику стручног усавршавања у оквиру установе,
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима
рада педагога,
Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне
податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога, кроз вођење
''ученичких досијеа''(листа за праћење напретка ученика) и евиденцију важних
података о сваком ученику школе,
Писање записника са седница Педагошког колегијума, Тима за самовредновање,
записника са састанка Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, и других састанака стручних органа, према потреби,
Вођење документације о посећеним часовима, писање извештаја П-П службе
потребних као доказ за обављени облик хоризонталног стручног усавршавања
према Интерном правилнику,
Вођење документације у облику извештаја, тј. Мишљења П-П службе о ученицима
који су извршили одређену повреду правила понашања ученика, или о ученицима
који су поднели приговор или молбу,
Вођење потребне документације за све области рада педагога,
Обука за вођење и праћење документације у електронском облику (есДневник)
Континуирано усавршавање кроз: читање релевантне литературе, посећивање
састанака Републичке секције педагога и психолога, праћење рада Педагошког
друштва;
Похађање предавања у оквиру стручног усавршавања у установи, реализацију
предавања за наставнике „Примена Правилника о друштвено-корисном раду
ученика“,
Едукација на семинарима стручног усавршавања „У сусрет стресу – стратегије
превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“
и „Програм обуке наставника и стручних сарадника за реализацију наставе
орјентисане ка исходима учења и остваривање програма наставе и учења за
гимназију“;
Континуирано усавршавањекроз размену искуства са другим педагозима и
стручним сарадницима у образовању,
Хоризонтално усавршавање у оквиру установе, према предвиђеним активностима
у оквиру ''Интерног правилника о стручном усавршавању у оквиру установе'',
Евалуација сопственог рада.

76

Прва београдска гимназија
Библиотекар школе
Рад школске библиотеке у протеклој школској години се одвијао по плану и програму како
је и предвиђено. Остварен је добарконтакт са ученицима и регистрован велики
бројучлањених професора и ученика. По статистици која јевођена, свакодневно узима и
враћа књигу око 40 корисника што је завидан резултат.
Свакога дана одређени број ученика проводи време у библиотеци, проучавајући и
анализирајући грађу која их интересује из енциклопедија, речника и лексикона.
Просторија школске библиотеке се користи као читаоница, затим за одржавање часова
секција, полагање разних испита, као и за друштвени и културни живот школе.
С обзиром да је основна делатност школског библиотекара непосредни рад са ученицима,
пружана је помоћ при избору литературе,руковању књигама иинсистирано начувању и
редовном читању и враћању књига. Вођена је евиденција о набавци нових књига као и
њиховој обради.
Успостављен јестални контакт са Библиотеком града Београда, одељењем за унапређење,
развој и надзор библиотечке делатности.У оквиру ове сарадње наши ученици су добили
могућност да буду чланови Градске библиотеке по повлашћеној цени од 200 динара
годишње.

11. ШКОЛСКИ ОДБОР
Извештај о раду Школског одбора у школској 2018/2019.години
Протекле школске године Школски одбор је радио у следећем саставу:
Зоран Миловић, председник
Јелена Петровић, члан
Стеван Благојевић, члан
Ирис Јанковић, члан
Славиша Весић, члан
Ристо Дилпарић, члан
Борис Радаковић, члан
Душан Гвозденовић, члан
Милана Марјановић, члан
Седницама ШО су присуствовали и представник синдиката Милка Кућеровић и
представници ђачког парламента Предраг Пијевчевић и Урош Мрдаљ.
ПРВА СЕДНИЦА одржана је дана 14.09.2018.год. на којој је:
- Усвојен извештај о реализацији рада школе за школску 2017/2018. годину;
- Усвојен Извештај о раду директора за школску 2017/2018.годину;
- Донет Годишњи план рада за школску 2018/2019.годину;
- Усвојен извештај о самовредновању за школску 2017/2018.;
- Усвојен извештај о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и директора у
школској 2017/2018. годину;
- Донет план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора за
школску 2017/2018 годину;
- Дата сагласност на одлуку Савета родитеља, донету на предлог Комисије савета, да услугу
осигурања ученика обави „АМС “осигурање а.д.о према условима које подразумева премију
од 500 динара по ученику;
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- Дата сагласност на одлуку Савета родитеља донета на предлог Комисије савета да услугу
обезбедења ученика обавља „Perfect company“d.o.o, по цени од 265,00 динара
- Дата сагласност на одлуку Савета родитеља да накнада трошкова обезбеђења, осигурања
и обавезне документације за школску 2018/2019. годину износи 1500 динара по ученику;
- Дата сагласност да се оснује Ученичка задруга;
- Дата сагласност за Споразум о сарадњи између Прве београдске гимназија и пењачког
клуба "Гекон".
-Верификован је мандат Милени Марјановић на основу Решења бр.112-515/18-С од
23.07.2018.године.
ДРУГА СЕДНИЦА одржана је дана 05.10.2018.год на којој је:
- Донета одлука о избору закупца школског простора по објавњеном конкурсу, а то
су :
- за давање у закуп учионица изабран је Студио за подучавање о издаваштво
„БГ ЛОГИК“ из Београда;
- за издавање у закуп спортске сале изабрани су понуђачи- Душан Вуковић из
Београда и Београдско капуера друштво, кога заступа Јелена Алексић из Београда;
ТРЕЋА СЕДНИЦА одржана 23.10.2018.год. на којој је:
- Усвојен Извештај са екскурзије другог и трећег разреда;
- Усвојен Анекс годишњег плана рада школа за школску 2018/2019.годину;
- Усвојен Анекс Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску
2017/2018.годину;
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА одржана дана 01.11.2018.године, на којој су:
- Одобрена су средства за награђивање наставника за припремање ученика који су
постигли изузетне резултати на републичком и међународним такмичењима у
складу са одликом Директора;
ПЕТА СЕДНИЦА одржана дана 15.11.2018.године, на којој је:
- Донета је допуна Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика ;
- Донета је измена члана 166.Статута Прве београдске гимназије ;
- Донет је Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.године, односно
измена четрдесеточасовне радне недеље запослене М.К.;
- Усвојен је Извештај са екскурзије четвртог разреда.
ШЕСТА СЕДНИЦА одржана дана 25.12.2018.године, на којој је:
- Донета је измена и допуна Финансијског плана за 2018.годину
- Донет Предлог Финансијског плана за 2019.годину;
- Донет План јавних набавки за 2019.годину;
- Донет Правилник о поклонима;
- Донет Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи ;
- Донета допуна Правилника о дисциплинској одговорности запослених у Првој
београдској гимназија;
- Усвојен Извештај о коришћењу сопствених средства у школској 2017/2018.годину
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-

-

Донете Пројекције прихода и расхода сопствених средстава за школску
2018/2019.године;
Одобрена су средства у износу од 55.000,00 динара за службени телефон директора;
Донета је Одлука о формирању организационог одбора за прославу јубилеја 180
година постојања Прве београдске гимназије;
СЕДМА СЕДНИЦА одржана је дана 20.01.2019.год, на којој је:
Усвојен Извештај о извршеном попису и Предлог отписа на дан 31.12.2018.год;
Донет Финансијски план за 2019.годину

ОСМА СЕДНИЦА одржана је дана 25.02.2019.године, на којој је:
Усвојен завршни рачун за 2018. годину;
Усвојен Полугодишњи извештај о раду школе за период од 01.09.2018. до
14.02.2019.год;
- Усвојен полугодишњи извештај о раду директора за период од 01.09.2018. до
14.02.2019.год
- Донет је Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину;
- Донет је Анекс школског програма Прве београдске гимназије
-

ДЕВЕТА СЕДНИЦА одржана је 21.03.2019.год, на којој је:
Донета је Одлука да се статус директора усклади са чл.124. Закона о основама
система образовања и васпитања;
- Усвојене Измене и допуне финансијског плана за 2019.годину;
-

ДЕСЕТА СЕДНИЦА одржана је 09.04.2018.год, на којој је:
-Донета је одлука да се фискултурна сала , по објављеном јавном позиву, да у закуп
Трифуновић Петру из Београда, по цени од 1.500,00 динара по сату и додатних 200,00
динара по сату за трошкове одржавања исте, а до краја школске 2018/2019.године
ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА одржана је 25.06.2019.године, на којој је:
- Донета измена и допуна Финансијског плана Прве београдске гимназије;
- Донета одлука да у школској 2019/2020.години, Прва београска гимназија издаје у
закуп следећи школски простор:
- 1.Седам учионица-викендом, за реализацију припремне наставе за факултете ,
средње школе и ИТ курсеве у месечном износу од 5.000,00 динара;
- 2.Спортска сала (адаптирана свечана сала) за реализацију спортско-рекреативних
садржаја, у износу од 1.400,00 динара по сату (а додатно 200,00 динара посату за
одржавање исте);
- 3.Подрумска просторија-која се даје у закуп, ван поступка јавног надметања,
продужетком уговора са предузећем Телеком Србија а.д., у месечном износу
закупнине од 45.000,00 динара;
- 4.Део подрумског простора-за реализацију спортско-рекреативних активности(
просторија се даје у закуп ван поступка јавног надметања, продужетком уговора са
карате клубом „Скипер“) у месечном износу закупнине од 50.00,00 динара
- Донета је одлука о формирању Комисије за спровођење поступка издавања у закуп
школског простора за школску 2019/2010.годину;
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-

-Доноси се одлука којом се:
одбија Жалба запослене Д.Б. бр.2431 од 12.07.2019.године и потврђује се Решење о
изреченој новчаној казни бр.2029 од 20.06.2019.године;
Одбија се Предлог за обуставу поступка услед застарелости запослене Д.Б. бр.2490
од 24.07.2019.године и потврђује се Решење о изреченој новчаној казни бр.2029 од
20.06.2019.године;
Одбија се као неоснован захтев за исплату трошкова ангажовања пуномоћника
према трошковнику, у износу од 133.500,00 динара.
Донета Измена и допуна Правилника о поступању по притужби родитеља на рад
запослених у школи Прве београдске гимназије ;
Донет Школски програм Прве београдске гимназије;
Донета Одлука којом се одбија жалба запослене Н.П. бр.1962 од 11.06.2019.године и
допуна жалбе бр.2105 од 21.06.2019.године као неосноване и потврђује Решење
Првостепеног органа о изреченој дисциплинској казни бр.1684 од 29.05.2019.године

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА одржана дана 25.07.2019.године, на којој је:
Усвојене измене и допуне Финансијског плана Прве београдске гимназије за
2019.годину;
- Донета Одлука да се у школској 2019/2020.године издају у закуп следећи школски
простор:
1.Седам учионица (викендом ), за реализацију припремне наставе за факултете, средње
школе и ИТ курсеве
2.Спортска сала (адаптирана свечана сала)-за реализацију спортско-рекреативних
садржаја у износу закупнине од 1.400,00 динара по сату и 200,00 динара по сату за трошкове
одржавања сале.
3.Подрумска просторија-која ће бити дата у закуп , ван поступка јавног надметања,
продужетком уговора са предузећем Телеком Србија а.д,, у износу закупнине од 45.000,00
динара месечно
4.Део подрумског простора-за реализацију спортско-рекреативних активности
(просторија се даје у закуп, ван поступка јавног надметања, продужетком уговора са карате
клубом Скипер у месечном износу закупнине од 50.000,00 динара);
-Донета је одлука о формирању Комисије за спровођење поступка издавања у закуп
школског простора за школску 2019/2020.годину;
- Донета је Одлука којом се:
Одбија жалба запослене Д.Б бр.2431 од 12.07.2019.године и потврђује Решење о изреченој
новчаној казни бр.2029 од 20.06.2019.године
Одбија се Предлог за обуставу поступка услед застарелости, запослене Д.Б. бр.2490 од
24.07.2019.године и потврђује Решење о изреченој новчаној казни бр.2029 од
20.06.2019.године.
Одбија се захтев исплату трошкова ангазовања пуномоћника према трошковникуу износу
од 133.500,00 динара, као неоснован.
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САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља одржао је пет седница. На конститутивној седници изабрани су:
председник Ивана Бојовић, представник родитеља 3/3 и заменик председника, Бранка
Бубања, представник родитеља 1/6. Разматран је успех ученика на крају школске
2017/2018. године, Извештај о раду школе, Извештај о раду директора и Извештај о
самовредновању у школској 2017/2018.години, као и Годишњи план рада за школску
2018/2019. годину.
Изабрани су представници за рад у школским тимовима, као и представник Савета и
његов заменик за Општински савет родитеља. Председник Савета родитеља изабран је у
новооформљени Тим за обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије.
Донета је одлука о избору осигуравајуће куће АМСС Осигурање и агенције за
обезбеђење ученика «Perfect Company“.Усвојен је план и програм извођења екскурзија
(маршруте, услови реализације, дневнице за професоре и вође пута). Разматрани су
извештаји са реализованих екскурзија другог, трећег и четвртог разреда које су оцењене
изузетно успешно.
Од посебног значаја било је разматрање успеха и дисциплине ученика после првог,
другог и трећег класификационог периода. На седницама се говорило о мерама за
побољшање успеха и о мерама за смањење изостанака. Затим, о превенцији насиља,
посебним ризицима и мерама заштите. О преласку начина вођења евиденције о
образовно – васпитном раду искључиво у електронској форми у другом полугодишту,
као и о промени почетка наставе од 4. марта 2019. у првој смени од 7,45 часова. Чланови
Савета информисани су о предлозима измена Планова и програма наставе и

учења за други разред гимназије у школској 2019/2020.год. и о одлуци
Педагошког колегијума да иабрани изборни пакети који су изучавани ове
школске године остану исти и за следећу. Представник родитеља обавестио је
чланове Савета о садржају новог Правилника о ученичким задругама.

Чланои су учествовали у свечаностима обележавања Јубилеја 180. година
постојања Гимназије.
На крају наставне године родитељи су изразили задовољство постигнутим резултатима.

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
У току школске 2018/19. године одржано је девет састанка педагошког колегијума. Седнице
је водио директор, а присуствовали су председници стручних већа, стручни сарадници и
помоћник директора.
Први састанак одржан је 26. септембра 2018. године на коме је дат предлог за Распоред
писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 01.9. до 30.11.2018. године.
Други састанак одржан је 12. децембра 2018. године, када је дат предлог за Распоред
писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 3.12. 2018. до 31.1.2019. године
и направљен је распоред активности за јануар/фебруар 2019.;
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Директор је обавестио да ће се за време зимског распуста реализовати Обука за запослене
„Обука за примену „Ес – Дневника“ и акредитовани семинар „У сусрет стресу – стратегије
превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“. Било је
говора о томе да ће П-П служба припремити предавање на тему „Примена Правилника о
друштвено-корисном раду“.
Трећи састанак одржан је 10. јануара 2019. године на коме је договорено да поред
акредитованог семинара буде организован и облик стручног усавршавања за наставнике,
према Интерном правилнику – активност 4.1 „Реализатор предавања за наставнике или
учесник на предавању“, које ће одржати појединци, према договору са Стручних већа.
Такође је направљен договор о измени Распореда звоњења, тј. почетку преподневне смене
и измени трајања великих одмора. Директор је говорио и о томе да би у другом
полугодишту требало што више наставника мотивисати да наставу држе у складу са
развојем међупредметних компетенција.
Четврти састанак одржан је 21. фебруара 2019. на коме је дат предлог Распореда писмених
провера знања дужих од 15 минута за период од 25.02.2019. године до 25.04.2019. године,
за ученике првог, другог и трћег разреда, а за ученике четвртог разреда за период од 25. 02.
2019. до 29. 03. 2019. Било је говора и о Плану увођења садржаја обуке Министарства
одбране у школски систем/час одељењског старешине четвртог разреда. На овом састанку
дат је и предлог плана надокнаде изгубљених часова због продужетка зимског распуста, по
препоруци Министарства просвете. Договорено је да се дани распуста надокнаде кроз
наставне суботе и продужетак наставе у току дана. Разматран је предлог за увођење
елктронског вођења евиденције о образовно-васпитном раду. После обављене дискусије, на
основу дописа Министарства просвете, после спроведене одговарајуће обуке два
координатора за ЕсДневник, а потом и наставника, предложиће се Наставничком већу да
Прва београдска гимназија пређе на електронско вођење евиденције о образовно-васпитном
раду од другог полугодишта школске 2018/19.
Пети састанак одржан је 2. априла 2019. на коме је дат предлог Распореда писмених провера
знања дужих од 15 минута за четврти разред, за период од 1.4.2019. до 24.5.2019. Разматран
је и предлог Анекса Годишњег плана који се тиче померања трећег клсификационог
периода и надокнаде наставних дана за ученике првог разреда.
Шести састанак одржан је 15. априла 2019. на ком су чланови упознати са предлозима
измена Планова и програма наставе и учења за други разред гимназије, које је доставило
Министарство просвете.
Седми састанак одржан је 16. маја 2019. године на коме је дат предлог за Распоред писмених
провера знања за период мај - јун за ученике првог, другог и трећег разреда и направљен је
оквирни план активности након завршетка наставе матураната. Такође је директор
обавестио да ће предложити да се омогуће средства за извођење радова и преуређивање
таванског простора, као и појединих просторија служби, како би се обезбедиле додатне
просторије за реализацију наставе;
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Осми састанак одржан је 3. јула 2019. године на коме је разматрана реформа општег средњег
образовања и васпитања, а у оквиру тога, редефинисање наставног плана – увођење
изборних програма, тј. Пакета, као и редефинисање наставних програма који ће бити
засновани на исходима.Такође је разматран Нови План и програм наставе и учења за други
разред гимназије.
Девети састанак одржан је 22. августа 2019. године. Говорило се о резултатима уписа
ученика у први разред школске 2019/2020. године и формирању одељења и група,
реализацији наставе изборних пакета и организацији наставника који ће предавати изборне
пакете, распореду часова и распореду звоњења. Такође је направљен план на основу
Календара активности у шк. 2019/20. – дефинисање класификационих периода, датума
надокнада екскурзија, плана за усвајање распореда писмених провера знања. Направљен је
план иницијалног тестирања у другој недељи септембра школске 2019/20.

14. УПРАВНО-ПРАВНА, РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТЕХНИЧКАСЛУЖБА
Ове службе су на основу свог програма рада реализовале послове.
Правно-административна служба је пратила новине у законским прописима и о
истим обавештавала запослене раднике школе. Законске прописе и измене, које је требало
увести у"живот школе," ова служба је у сарадњи са директором благовремено спроводила
и у складу са важећим Законима.
У оквиру финансијске политике школе,водило се рачуна да школа измири све своје
законске обавезе, колико су дозвољавале материјалне могућности. Израда периодичних
обрачуна и завршног рачуна од странерачуноводствене службе су на време извршавани и
подношени школском одбору.
Помоћно-техничка службауредно је одржавала школски простор, као и водоводне
и електричне инсталације.
15.САРАДНИЦИ
Зубна амбуланта
У току школске године у зубној амбуланти Прве београдске гимназије која ради само
једном недељно, рађени су систематски прегледи првих и трећих разреда и контролни
прегледи ученика другог и четвртогразреда. Поред обављених прегледа вршена је и
систематска санација нађеног стања.
Посебна пажња посвећена је здравствено васпитном раду, мотивисању и саветовању
појединаца приликом индивидуалних посета.Ученици су упознати са значајем очувања
оралног здравља и на доступан начин им је објашњен основни механизам настанка
најчешћих обољења апарата за жвакање(каријес и парадонтопатија), као и значај
превентивних мера које се предузимају у спречавању настанка истих.
Школски лекар
Школске 2018/19. године обављени су редовни прегледи ученика.
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У овој школској години урађен је систематски преглед код 464 ученика првог и трећег
разреда, како је предвиђено законом.
Лоше телесно држање нађено је код 52 ученика, а повећана телесна тежина код 61 ученика,
деформитети кичменог стуба и стопала код 103 ученика а повишен арт. притисак код 20
ученика.
Свако дете је у току индивидуалног рада лекара и медицинске сестре добило препоруке за
отклањање насталог стања, али је неопходно да се и у оквиру наставе физичког васпитања
води рачуна оодговарајућим вежбама којима би се могло помоћи у кориговању лошег
телесног држања и деформитета кичменог стуба, грудног коша и стопала.
Ученици због бројних обавеза, пуно времена проводе седећи уз књигу и рачунаре и
занемарују физичке активности и физикалну терапију у Дому здравља, правдајући се да за
то немају времена, несвесни проблема који могу у каснијим годинама проистећи из
деформитета коштано–мишићног система.
Наравно да вежбање у школи није довољно у терапијском смислу код већ постојећих
деформитета, али користи деци код које је уочен проблем и превентивно код деце без
деформитета коштано– мишићног система.
Такође је неопходно да сеобрати пажња на правилно осветљење учионица и осталих радних
просторија у којима ученици бораве.
Због перманентног повећања гојазности препоручује сеотварање продавнице здраве хране
у школи, јер деца не практикују да од куће доносе храну, већ купују нездраве оброке из
пекаре или продавнице брзе хране.
Практиковано јередовно проветравање свих радних просторија где бораве ученици као и
брисање свих радних површина и подова дезинфекционим растворима.
16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
У току школске 2018/19. године реализован је одређени број стручних семинара,
како ван установе, тако и на нивоу установе, тј. организованих у самој установи на основу
Плана стручног усавршавања запослених на нивоу школе, који је предложен од стране
Стручних већа. С обзиром на то да смо као школа били у пројекту „Развионица“ у школској
2014/15, велики број наставника је у тој школској години реализовао семинаре, и у оквиру
тог пројекта добио знатан број сати. У складу са тим, ове школске године похађано је мање
семинара, јер су поједини наставници већ испунили петогодишњу обавезу. Али, свакако
наставници су посећивали и поједине семинаре стручног усавршавања у складу са личним
планом професионалног развоја, који су већим делом били у вези са стручним знањима, у
оквиру предмета који предају.
Семинари стручног усавршавања, које су наставници похађали у току прошле
школске године су разнолики. Неки од тих семинара су из Каталога акредитованих
семинара, а неки су у складу са личним интересовањима и могућностима запослених, у
датом тренутку и неки од тих семинара нису објављени у Каталогу.
Наставницима је било омогућено стално стручно усавршавање, како на акредитованим
стручним семинарима и семинарима који нису у каталогу, тако и у оквиру установе –у тзв.
хоризонталном усавршавању – кроз реализацију разних активности које су предвиђене
Интерним правилником о стручном усавршавању у установи: пренос знања са посећених
семинара, одржавање и узајамно посећивање угледних и огледних часова, реализација
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интердисциплинарних часова, примера добре праксе пројектне наставе, организација
такмичења и припрема ученика за иста, организација разних предавања, трибина, изложби,
културних манифестација за ученике, организовање одласка ученика на разне културне
манифестације, остваривање пројеката образовно васпитног карактера у установи припрема Свечане академије у Народном позоришту и Гимназији поводом Дана школе,
припрема манифестације у Ректорату „Час историје и уметности“ , припрема Свечане
академије поводом прославе Светог Саве, Новогодишње представе, разне активности у
циљу популаризације школе – књижевне трибине, предавања стручњака, ТВ пројекти
„Светосавско наслеђе“, „Прва – некад и сад“ и ТВ прилози на више телевизијских кућа
попут прилога „Језик, медији и култура, нови изборни предмет у гимназијама“ и др.,
припрема представе „Време части и поноса“ и свеукупно гледано, разне друге активности,
које су предвиђене „Интерним правилником о стручном усавршавању запослених у оквиру
установе“. Поред тога, одређени број наставника се усавршавао проширивањем својих
стручних и општеобразовних знања, учествујући у раду својих матичних стручних
друштава и већа, у раду својих матичних факултета, а и сами наставници су омогућили
сарадњу са стручњацима ван школе, као и са матичним факултетима. Било је примера
рецензија и евалуација уџбеника; велики број наставника припремао је ученике за градска,
републичка и међународна такмичења, израђивао тестове за такмичења, учествовао као
члан комисије/прегледач на свим нивоима такмичења из доста предмета.
Такође, одређени број наставника био је ангажован на завршном испиту на крају
основног образовања и васпитања – као дежурни наставник, прегледач или члан окружне
комисије. Унапређивање планова и програма наставе и учења, тј. целокупне наставе,
унапређивање рада стручних друштава, могућност упознавања са иновативним процесима
у настави, боље информисање и допринос раду Друштва, стручно усавршавање,
информисање о актуелним догађајима у области наставе и образовања, информисање о
такмичењима, и сличне информације које добијају на састанцима стручних друштава,
омогућавају наставницима бољи рад. Неки од њих су у управним одборима стручног
друштва, чланови комисија за наставу одређених предмета. Све ово су довољни разлози за
учешће наставника у стручним друштвима, те се може рећи да је овај вид стручног
усавршавања често присутан.
Наставници сматрају да је стручно усавршавање важно и желе да се усавршавају,
имају потребе за тим, али постоје ограничења. Већина наставника је у претходном
периоду похађала републичке семинаре за области у којима су организовани. Мањи број
похађао је семинаре посвећене информационим технологијама у настави, примени
стандарда и изради тестова и збирки задатака.
Наставници сматрају да би за успешно стручно усавршавање било неопходно
појачати сарадњу са матичним факултетима јер би то омогућило праћење савремених
токова у струци. Одређени број запослених похађа и међународне семинаре.
По мишљењу наставника битније и сврсисходније је уже стручно усавршавање од општих
семинара.
Акредитовани семинари и семинари у складу са личним интересовањима и
могућностима (који нису објављени у Каталогу), а које су наставници похађали ван
установе су: „Републички зимски семинар за професоре српског језика“, „Осмишљавање и
реализација масовних хорских сусрета“, стручни скуп „Двадесет први педагошки форум
сценских уметности“, стручни скуп „Нове технологије у образовању“, „Мултимедијални
садржаји у функцији образовања“, „Развој језичких компетенција код ученика
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средњошколског узраста“, „Обука професора за испитиваче и припрему ученика за DELF“,
„Смиље и босиље – инспирација за мултимедијалне часове“, „Систем праћења физичког
развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања“, „Функционално
повезивање спортске гимнастике као дела програма физичког васпитања и спортске
гимнастике у оквиру школских спортских такмичења за ученице“, „Летња школа
новинарства за средњошколце“...
На нивоу школе организовано је похађање акредитованог семинара за велики број
наставника, стручних сарадника и управу школе „У сусрет стресу – стратегије
превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“.
Велики број наставника је пред крај и после завршетка наставне године похађао
обуке за наставнике које се тичу реформе гимназија, реализације наставе изборних пакета
и реализације наставе у складу са новим планом и програмом наставе и учења за поједине
предмете. У складу са тим, већи број наставника је похађао семинар „Програм обуке
наставника и стручних сарадника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења и
остваривање програма наставе и учења за гимназију“.
Поједини наставници су, као што је наведено, остваривали разне пројекте образовно
– васпитног карактера у установи, организовали такмичења и припремали ученике за разне
нивое такмичења, остваривали облик стручног усавршавања, који је припремљен и
остварен у установи у складу са потребама запослених, попут предавања за запослене. У
контексту тога, П-П служба је одржала предавање за наставнике „Примена Правилника о
друштвено – корисном раду ученика“. Наставник филозофије и наставник српског језика
су на студијском путовању одржали предавања за наставнике „Развој естетичких
компетенција наставника – час поезије“.
Запослени су обављали и остале активности предвиђене ''Интерним правилником о
стручном усавршавању запослених у оквиру установе''.
Приликом анализе стручног усавршавања дошло се до податка да је већина
наставника укључена у неке облике стручног усавршавања. Евиденција о броју бодова/сати
стручног усавршавања запослених у оквиру установе и ван установе постоји у
индивидуалним портфолијима запослених.

17. ТАКМИЧЕЊА
1/1
Јагодић Уна – 2 место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и учешће
на државном такмичењу
1/2
Ђурић Михаило – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Ђурић Михаило – 3. место на Републичкој смотри ликовних радова
Андреј Јовићевић – 1. место на градском и 2. место на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
Миа Милић – 3 место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе
1/3
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Банковић Сара – 2 место на градском и учешће на државном такмичењу из Српског језика
и језичке културе
Вучинић Маша – 2. место на градском такмичењу и пласман на државно такмичење
Књижевна олимпијада Књижевна олимпијада
Стојчић Милица – 4. место на међународној НИС олимпијади из руског језика
Хаднађ Ирена – 2. место на градском такмичењу и пласман на државно такмичење
Књижевна олимпијада
1/4
Златић Јана – 3. место на градском такмичењу из Математике
Милковић Никола –2. место на градском такмичењу из Српској језика и језичке културе и
учешће на државном такмичењу
Костић Ана – 2. место на градском такмичењу и пласман на државно такмичење Књижевна
олимпијада
Миа Вуксановић –3. место на градском такмичењу из Српској језика и језичке културе
1/6
Иван Фершиши –2. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и 3.
место на државном такмичењу
Софија Рајић –2. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и 3.
место на државном такмичењу
Ана Златановић – 2. место на градском такмичењу из Физике и похвала на државном
такмичењу
Теодор Крстић – освојен срдњошколски дебатни турнир „Монопол“
1/7
Страхиња Батањски – освојен срдњошколски дебатни турнир „Монопол“
Јована Гајић – награда за редовно похађање наставе
Никола Терзић – 9. место на државном такмичењу из хемије
Теодора Петковић – 2. место на ликовном конкурсу „Седмица православља“
1/8
Софија Тодоровић – 2. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и
учешће на државном такмичењу
1/9
Алекса Живковић – похвала на државном такмичењу из Хемије
Петар Илић – 3. место на градском такмичењу из Математике
Денис Крајачић – 3. место на градском такмичењу пласман на државно такмичење из
Српског језика и језичке културе
Милан Марић – 1. место на градском такмичењу из математике и похвала на државном
такмичењу
Немања Недић – 3. место на градском такмичењу из математике
2. место на градском такмичењу из физике и учешће на државном
такмичењу
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2. место на градском и 3. место на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
2. место на градском такмичењу и 3. место на државном такмичењу из
Српског језика и језичке културе
2. место на градском и прво место на државном такмичењу из историје
Милош Пањевац – 1. место на градском и 1. место на државном такмичењу из Математике
2. место на државном математичком турниру појединачно и екипно
2. место на градском такмичењу из физике и учешће на државном
такмичењу
Ирена Попин – 3. место на градском такмичењу из математике
Александар Стефановић – 3. место на градском такмичењу из Математике
3. место на градском такмичењу из Физике
Милош Томић – 2. место на државном такмичењу из стоног тениса
1/10
Павле Георгијев – 2. место на градском такмичењу учешће на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
Милош Ивковић – 3. место на градском такмичењу из Српског језика и језичке културе и
учешће на државном такмичењу

2/1
Миа Колар – 3. место на градском такмичењу и учешће на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
награда за редовно похађање наставе
Никола Тица – награда за редовно похађање наставе
2/2
Сабина Сали – 3. место на градском такмичењу и учешће на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
2/3
Алекса Милинковић – 2. место на смотри „Краљевство поезије“
Ленка Тешић– 1. место на државном такмичењу у Етно-певању
Мелиса Сијарић – награда за редовно похађање наставе
2/4
Јанко Аранђеловић – 1. место на градском и 3. место на државном такмичењу из Историје
Александар Даниловић – 1. место на градском и 2. место на државном такмичењу из
Историје
Јована Петковић – 1. место на државном такмичењу из Етно-певања
Јована Савић – 1. место на државном такмичењу из Етно-певања
2/5
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Катарина Бацковић и Елена Гошњић – освојен дебатни турнир Треће београдске гимназије
Михаило Ковачевић – учешће на државном такмичењу из хемије
Максим Михаиловић – 2. место на градском такмичењу из Физике
3. место на државном такмичењу из Математике
Феђа Хасановић – 2. место на градском и 3. место на државном такмичењу из историје

2/6
Александар Јањић – 3. место на градском такмичењу из Физике
Немања Костић – 1. место на градском и 3. место на државном такмичењу из Српског језика
и језичке културе
Лазар Видић – 1. место на градском и 3. место на државном такмичењу из Српског језика и
језичке културе
1. место на градском такмичењу и учешће на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
Алекса Милић – 3. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Историје
2. место на градском и учешће на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
Катарина Мијајловић – 1. место на градском и 3. место на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
1. место на градском и учешће на државном такмичењу из Српског језика
и језичке културе
Ивана Михајловић – 1. место на градском и 3. место на државном такмичењу из Српског
језика и језичке културе
2/7
Маја Крстић – 3. место на градском такмичењу из Математике
-учешће на државном такмичењу из Хемије
- Прва награда нa такмичењу Међународном такмичењу у соло певача „Мита
Топаловић“ у Панчеву
-Прва награда на такмичењу ,,Српска соло песма" у Младеновцу.
-Прва награда нa такмичењу „Меморијал Душан Протић“ у Београду, соло
певање

2/8
Ана Булатовић – 3. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Српског језика
и језичке културе
Бранко Булатовић – 1. место на градском и похвала на државном такмичењу из Физике
Матеја Ђуричић – 1. место на градском такмичењу и 3. место на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
Милица Милинов – 2. место на градском и учешће на државном такмичењу Књижевна
олимпијада
Бранка Џелајлија – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Матеја Поповић – члан српске хокејашке репрезентације која је освојила златну медаљу на
Светском првенству друге дивизије
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Ивона Рамбосек – прво место у соло певању на државном такмичењу
3/Р
Филип Бјелајац – 1. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Дерикоњић Душан – 1. место на градском и учешће на државном такмичењу из Физике
(бозонска категорија)
Марија Драшковић – 1. место на градском и учешће на државном такмичењу из Математике
Ђелић Теодор – 2. место на градском такмичењу из Физике
2. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Математике
Никола Ковачевић – 2. место на градском и 3. место на државном такмичењу из Математике
-учешће на државном такмичењу из Рачунарства и информатике
„Дабар“
Јосифоски Ирена – 1. место на државном и учешће на међународном такмичењу „Кинески
мост“
Ласица Никола – учешће на државном такмичењу из Рачунарства и инаформатике „Дабара“
Пешкировић Петар – 2. место на градском и 3. место на државном такмичењу из
Математике
3/1
Оливера Огњеновић– 1. место на градском и 1. место на државном такмичењу Књижевна
олимпијада Марија Богојевић – Прва награда на ликовној смотри у оквиру 47. Вуковом
сабору у Тршићу
Јелена Сеч – Прва награда на републичком такмичењу „Радост музицирања“ и трећа
награда на Међународном такмичењу Петар Коњовић“
3/2
Лука Стоићевић – 1. место на државном такмичењу у традиционалном певању
3/4
Марко Радоичић – 3. место на градском и учешће на државном такмичењу из Математике
„Кенгур без граница“
Ана Влаховић – 2. место на градском такмичењу из верске наставе
Маја Саковић– 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Јована Јолић – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
-учешће на државном такмичењу из Биологије
3/5
Лука Глоговац – 2. место на градском такмичењу из верске наставе
Лав Јовановић – 3. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Историје
Душица Караић – 1. место на градском такмичењу и 1. место на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
Павле Лалић – 2. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Историје
Вера Павловић – 1. место на градском такмичењу и 1. место на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
-3. место на градском такмичењу из Физике
Милан Павловић – 1. место на такмичењу „Хакатон“ у организацији ФОН-а
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Жељана Штрбац – 1. место на градском такмичењу и 2. место на државном такмичењу
Књижевна олимпијада
2. место градском и 2. место на државном такмичењу из Историје
3/6
Цуровић Стефан – 2. место на државном такмичењу из Рачунарства и информатике
Поповић Мирослав – 3. место на државном такмичењу из Физике
Тривић Алекса – похвала на државном такмичењу из Математике
Јевтић Јулијана – 2. место на државном закмичењу Књижевна олимпијада
Лазовић Ана – 3. место на државном такмичењу Књижевна олимпијада
Величковић Милица – 1. место на државном такмичењу Књижевна олимпијада
Марија Мијајловић – награда за редовно похађање наставе
3/7
Јана Кецкаревић – учешће у финалу такмичења «Tech Case Study 2019» на Технолошкометалуршког факултета у Београду
Теодора Ристовић – учешће у финалу такмичења «Tech Case Study 2019» на Технолошкометалуршког факултета у Београду
Алекса Марински – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Михаило Мирковић – бронзана медаља на Међународној хемијској олимпијади . у Паризу
– 2. место на градско такмичење из математике
Друга награда на градском такмичењу из хемије (категорија Тест и
експериментална вежба) Друга награда на градско такмичење из хемије (категорија Тест и истраживачки
рад) Друга награда на Државној сморти исраживачких радова ученика средњих школа
2. награда на државном такмичењу из хемије (категорија Тест и експериментална
вежба) –
1. награда на државном такмичењу из хемије (категорија Тест и истраживачки рад)
–
1. награда на регионалном такмичењу и смотри истраживачких радова ученика
средњих школа Учешће у финалу такмичења «Tech Case Study 2019» на Технолошко-металуршког
факултета у Београду
4/1
Богдан Стојановић – 3. место на државном такмичењу из Историје
Нађа Стефановић – спортиста генерације
Слободан Исаковић, Дарко Мандић, Марија Такић, Миа Шипка–Награда за човечност
4/2
Нађа Андрејић – 3. место на државном такмичењу из Енглеског језика
Јована Живковић – 4. место у рецитовању на такмичењу „Краљевство поезије“
Ања Јовић – награда за редовно похађање наставе
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Тамара Бјељац – награда за човечност
4/3
Тамара Бабић –2. место на државном такмичењу Књижевна олимпијада
2. место на градском и пласман на државно такмичење из Социологије
Богдановић Лена –3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Перић Александар – 2. место на градском и 2. место на државном такмичењу из Историје
Поштић Анђела – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Радовановић Софија – 3. место на конкурсу „Недеља православља“
3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
1. место на републичком конкурсу за ЕУ дневник
Рашковић Марија – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
Сеч Бранка – 2. место на међународном такмичењу «Златне степенице» - виола;
2. место на међународном такмичењу «Златне степенице» - виолина
Ћировић Катарина – 3. место на градском такмичењу Књижевна олимпијада
4/4
Банковић Софија – награда за човечност
Граховац Михаило – „Математичар генерације“
Жежељ Марко – награда за човечност
Крстић Милош – награда за изузетан допринос и остварене резултате у шаху

4/5
Дамир Клемпић – 1. место на државном такмичењу средњих школа у атлетици
Маја Јефтовић – 3. место на градском такмичењу из Физике
Предраг Пијевчевић и Александар Милић – награда за дебату и беседништво
4/6
Марко Драговић – 1. место на Светском првенству у хокеју на леду, до 20 година,
сениори, дивизија 2, група Б.
1. место на Светском првенству у хокеју на леду, до 18 година, дивизија 2, група Б.
Страхиња Вдовић – 1. место на Светском првенству у хокеју на леду, до 18 година,
дивизија 2, група Б.
Наталија Генић – 3. место на градском и учешће на државном такмичењу из Руског језика
Никола Станимировић – 3. место на градском такмичењу из Математике
Лаушевић Анђела – похвала за допринос музичком животу школе
Тамара Булатовић – похвала за допринос ликовном животу школе
4/7
Бранислав Драгићевић – учешће на државном такмичењу из Филозофије
4/8
Марија Крстић – 3. место на државном такмичењу из Физике и учешће на Српској физичкој
олимпијади
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3. место на градском такмичењу из Немачког језика и учешће на
државном такмичењу

18. МАТУРА
- Писмени испит из српског језика и књижевности одржан је 3. јуна 2019. године
Дате су следеће теме:
Шта би радило твоје добро кад не би било злс, и како би изгледала Земља кад би са
ње ишчезле сенке (Булгаков)
Мотив пријатељства од Гилгамеша дп Ахмеда Нурудина
На тргу ме осама снађе
Писмени испит из страних језика и математике полагао се 5. јуна 2019. године
- Усмени испити су реализованиод 7.до 15. јуна 2018. године.
Матурски испит је полагало и положило 246 ученика. Сви ученици су матурски испит
положили у јунском испитном року
19. ЕКСКУРЗИЈЕ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД је у периоду од 03.до 9. новембра 2018. године ишао у Италију у
организацији туристичке агенције "Путник".
ТРЕЋИ РАЗРЕДје од 29.септембра до 7. октобра 2018. ишао на екскурзију у Грчку, у
организацији туристичке агенције " Путник ".
ДРУГИ РАЗРЕД је од 7. до 9. октобра 2018. године ишао на екскурзију у Суботицу, Палић,
Нови Сад, у организацији туристичке агенције''Соник - турс ''.
ПРВИ РАЗРЕД: Екскурзија је реализована 16. и 17. маја 2019. године на релацији Београд
–Вишеград - Бајина Башта-Тара - Златибор, у организацији туристичке агенције ''Сониктурс.''
На основу извештаја и утисака учесника закључено је да су и протекле школске године,
екскурзије реализоване изнад просека. Захваљујући изузетној организацији, одговорности
и поштовању принципа који се годинама примењују, добро осмишљени и
захтевнипрограми испуњени су у потпуности, а ученици, наставници и водичи били су на
највишем нивоу.
20. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Ушколској 2018/2019. години смо радили са 5 ученика. Са свима су обављане
консултације, а одржано је укупно 47 испита.

93

Прва београдска гимназија

21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У школској 2018/2019. години ученички парламент је одржао 8 седница. Ове године
је изражено редовно присуство и активно учешће већине чланова. Посебно радује
ангажованост ученика првог и другог разреда. На почетку ове године одржана је
конститутивна седница на којој су изабрани ученици за разне функције у оквиру
парламента: Урош Мрдаљ 4/5- председник, Сара Стефановић 3/8- потпредседник, Предраг
Пијевчевић- директор ,, Prva Company“. Изабрани су и чланови тимова у оквиру школе:
Сара Стефановић- Тим за самовредновање, Тања Лазић 4/5- Актив за развојно планирање,
Александар Милић 4/5- Тим за заштиту ученика од насиља и Лазар Петровић 4/7 у Тиму за
превенцију наркоманије и алкохолизма. Изабрани су и ученици који ће представљати
парламент у Школском одбору: Урош Мрдаљ и Предраг Пијевчевић. Што се тиче рада
парламента у овом полугодишту, настављене су акције и пројекти од раније али и
покренули нове пројекте. Настављен је успешан рад фирме и њеног апарата. Обављено је
више набавки а ученици су задовољни понудом јер је парламент учествовао у бирању
асортимана ове године више него прошлих. У сарадњи са професорком музичког Снежаном
Филиповић организована је у првом полугодишту традиционална хуманитарна
манифестација ,, Прва има таленат“, као и ,, Битка бендова“ у другом полугодишту, у оквиру
обележавања 180 година постојања наше школе. За време новогодишњих празника
организована је хуманитарна акција скупљања пакетића са слаткишима, одећом и
играчкама за Свратиште за децу улице у Крфској. Ова акција скупљања пакетића била је
прва у сарадњи са Канцеларијом за младе Стари Град коју је парламент оформио ове године
и надамо се да ће та сарадња изнедрити још доста пројеката. Такође настављене су акције ,,
Чеп за хендикеп“, размене уџбеника, акција добровољног давања крви као и одлазак на
манифестацију Велики школски час у Крагујевцу. Организована је и презентациона дебата
Дебатног клуба. На свим седницама била је приметна жеља свих чланова за рад и
побољшање услова рада тако да не чуди велики број. Ученички парламент је учествовао и
помагао у организацији манифестација у склопу прослављања 180 година наше школе.
Поред горепоменуте ,,Битке бендова“, организован је и Дебатни турнир Прве београдске
гимназије, као и помогнуто у организацији прославе у Ректорату Универзитета у Београду
и свечане академије у Народном позоришту. Парламент је учествовао и у организацији
матурантске журке у дворишту наше школе на крају године за матуранте као и у бирању
хотела за матурски бал наших матураната
У Београду,
12. септембра 2019.

Извештај израдили:
Биљана Крстић
__________________________________
Милан Гачановић
__________________________________
Тамара Савић
__________________________________
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22. ТАБЕЛЕ:

НАСТАВНО ОСОБЉЕ
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
ИЗОСТАНЦИ
ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ

2.

Симоновић Драгица

3.

Пророк Милица
(Ђуканов Тамара)

4.

Крнетић Катарина

5.

Живић Ивана
(Ковачевић Биљана)

Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност

Шами Весна

Филолошки факултет
југ.књижевност и
српски језик

Филолошки факултет
југ.књижевност
и српски језик
Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност
Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

VII/2

1/8, 3/5,6
4/5,6,

18+2

688 +18+13

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

VII/1

1/5,6,7
3/7, 8

18+2

638+5+3

VII/1

1/3,
4/2,3,4

18+2

649+23

VII/1

2/1,2/6
4/7,8

14+2

684+12+9
661+5+4

6.

VII/1

3/1,2,3,4

19+2

Прва београдска гимназија

Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

1/8,
7.
Стојановић Драгана

8.

Вујетић Данијела

9.

Јевремовић Јелена

10.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1/4, 1/10,
2/5,7,8
Језик, медији и
култура
1/5 и 1/4 и 8

Филолошки факултет
југ.књижевност и
српски језик

VII/1

Филолошки факултет
југ.књижевност и
општа књижевност

VII/1

1/1,2,9
2/4, Р

VII/1

2/3
4/1
Језик, медији и
култура
1/1,2,3,7

VII/1

1/1,2,3,4,5,6,
2/1,2,3,4,5,6,7,8
3/1,2,3
4/1,2,3

VII/1

Филолошки факултет
југ.књижевност
и општа књижевност

11.

Чудов Марина

Факултет ликовних
уметности-сликарство

12.

Манојловић Јасмина

Факултет ликовних
уметности-сликарство

1/7,8

18+2

599+588+25

18+2

557+25+14

335

20

738+60

6

140

МУЗИЧКА КУЛТУРА
13.

14.

Филиповић Снежана

Факултет музичких
уметности-наставни смер

Тасић Александра Факултет музичких уметности-наст. смер

VII/2

1/,2,3,4,5,6,7,8
2/1,2,3,4,5,6,7,8
3/,3
4/1,2,3

VII/1

1/1,9,10
3/1,2

20

642
140

6
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Ред
Број

Презиме и име

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Филолошки факултет
енглески језик и
књижевност

VII/1

2/2,3,5
3/1,2,3

18+2

634+15+23

3/6,7
4/5,6,7,8

14+2

407+11

19+2

50+9

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

15.

Митровић Бојана
(Бајовић Лидија,
Сандра Виличић Бан)

16.

Брковић Ивана

Филолошки факултет
енглески језик и
књижевност

VII/1

17.

Јовичић Самарџија
Марина
(Ђорђе Ђорђевић)

Филолошки факултет
енглески језик и књижевност

VII/1

Филолошки факултет
енглески језик
и књижевност

VII/1

Филолошки факултет
Енглески језик
и књижевност

VII/1

1/4,5,6,7,8
2/6,7,8
3/5

Филолошки факултет
Енглески језик
и књижевност

VII/1

2/7,8

18.

19.

20.

Васић Злата
Скерлић Оливера
(Фанка Нина)

Фанка Нина

1/10
2/1,4,Р
4/2,4
1/1,2,3,9
3/3,4
19+2
4/1

657+15+15

8+1

507+2+20

146+14+26

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
21.

Чарапић Марина

Филолошки факултет
француски језик
и књижевност

22.

Перишин Наташа

Филолошки факултет
француски језик
и књижевност

23.

Симић Ирена

Филолошки факултет
Француски језик и књижевност

VII/1

VII/1

VII/1

1/4,5,
2/1 и 8, 5,7,
3/7 и 8
4/1,3,4,8
2/2
4/1 и 3
1/1,
3/7
4/4,7

18+2

614

4

133
314

8
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Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

VII/1

1/3,7
2/1,6
3/2,8
4/1 и 4, 6

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

РУСКИ ЈЕЗИК
24.

Вучинић Слатка

25.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

26.

(Ракићевић Леонора)
Грачанин Драгица

27.

Стојановић Дарко

Филолошки факултет
руски језик
и књижевност
Филолошки факултет
немачки језик
и књижевност
Филолошки факултет
немачки језик
и књижевност

16+2

570

VII/1

3/1,2,5,6
4/1,3 и4, 5,6,8

20+2

VII/1

1/2,3,6,7,8
2/2 и 3, 6 и 7,4,8

18+2

726

624

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
28.
29.

Цветковић Вера

Филолошки факултет
класична филологија

VII/1

1/1,2,3,4,6
2/1,2,3

18+2

574+16

Филолошки факултет
класична филологија

VII/1

1/,7,8

4

146+12

Димитријевић Сузана

Философски факултет
историја

VII/1

1/6
2/1,2,3
3/1,2,3,4,7,8

20

747+5

Крстић Биљана

Философски факултет
историја

VII/1

1/4,5,6,7,8
2/8

20

406+36

Радосављевић
Драгана

Философски факултет
историја

20

726+12+9

Божиновска Нина
ИСТОРИЈА

30.

31.

32.

VII/1

1/1,2,3
2/4
3/3
4/1,2,3

367+15+15
31.

Дамњановић Стефан

Философски факултет
историја

VII/1

2/5,6,7
3/5,6

10
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Ред
Број

32.

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Церовац Владимир

VII/1

VII/1

Философски факултет
социологија

VII/1

Философски факултет
социологија

VII/1

Предаје у
одеље
њима
1/9,10
2/Р

Недељни
фонд часова
редовне
наставе
6

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

575

СОЦИОЛОГИЈА
33.

34.

Кузмановић Снежана

Гачановић Милан

4/1,2,3,4,5,6,7,8
(устав)
4/4
(устав)
4/1,2,3,5,6,7,8
(грађанско)
1/1,10 и 3, 8
2/3, 1 и Р,
3/1 и 3, 2 и 4, 6, 7
4/2,6,1 и 4

20

20

698+20

20

665

15

518

6

215

8

306

ФИЛОЗОФИЈА
35.

Јанковић Ирис

Философски факултет
философија

VII/1

36.

Каначки Немања

Философски факултет
философија

VII/1

37.

Јованчић Светозар
(ГРАЂАНСКО)

Философски факултет
философија

VII/1

3/1,3,8
4/1,2,5,6,7,8
3/2,4,5,6,7
4/3,4
1/5,7
2/5,7
3/8
4/5

ПСИХОЛОГИЈА
38. Спасојевић Александра

Философски факултет
психологија

VII/1

(психологија)
2/1,4
(грађанско)
1/,2,
2/2,4,6

423++7
39.

Поповић Ивана

Философски факултет
психологија

VII/1

2/2,3,5,6,7,8

8
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Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

ГЕОГРАФИЈА

40.

Дилпарић Ристо

ПМФ
Географија

41.

Грабунџија Невенка

ПМФ
географија

42.

Вукадиновић Синиша

43. Светозаревић Борислав

ПМФ
географија
ПМФ
географија

VII/1

VII/1

1/1,2
2/1,2,5,6,7,8
3/1,2

20

713

1/3,4,
2/4
3/3,4,5,6,7,8

20

719

VII/1

1/5,6,7,8

10

277+8

VII/1

1/9,10
2/Р

6

218

18+2

668+36+19

18+2

703+68+8

20+2

707+32

18+2

641+81+45

18+1

645
+55+

18+2

614+9

МАТЕМАТИКА
44.

Недић Филиповић
Александра

45.

Лукић-Василић Невена

46.

Богдановић Ружица

ПМФ
математика
ПМФ
математика
ПМФ
Математика

VII/1

2/Р,8
4/5,6
1/7,8,9
2/7
1/4,5,6
2/7,8
1/10
3/4
4/2,3,4

VII/1
VII/1

47.

Поповић Александра

ПМФ
математика

VII/1

48.

Настасијевић Милена

ПМФ
Математика
и информатика

VII/1

49.

Гајић Мира

ПМФ
математика

VII/1

1/1,2,3
3/1,2,3
2/3,4
3/6,7
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Ред
Број

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

50.

Гулић Марковић
Силвана

ПМФ
математика

VII/2

51.

Поповић Валентина
(Тања Давидовић
Густард)

ПМФ
математика

VII/1

Предаје у
одеље
њима
2/5,6
3/5,8
(математика)
2/1,2
4/1

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

18+2

636+9

21

277+24

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
52.

Пушић Милош

ПМФ
Математика и информатика

VII/1

53.

Домазетовић Саша

Машински факултет

VII/1

54.

Кизић Радана

ПМФ
математика

VII/1

55

Беговић Оливера

Факултет организационих наука

56.

Буловић Вера

ФОН

1/9,10
2/9
1/1,2
3/2,3
4/1,2,3
1/1,2,3,10
3/1,4

21

VII/1

1/4,5,6,7,8
3/5,6,7,8

20

VII/1

1/5,7,8
2/5,6,7,8

20

20

756
594+4
756+18+36

683+7

20
617+2

517

57.

Милошевић Горан

ФОН

VII/1

1/1, 4,
2/1,3,4
4/8

13
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Ред
Број

Презиме и име
Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год.oстварених часова обавезног
облика образовно-васпитног рада
ваннаставне активности допунска и
секције факултативна настава

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Факултет за физичко
васпитање

VII/1

Симић Бранко

Факултет за физичко
васпитање

VII/1

Булић Дара

Факултет за физичко
васпитање

VII/1

58.

Бушић Далибор
(Ђелкапић Бојан)

59.

60.

61.

Чингелић Драган

Факултет за физичко васпитање

VII/1

1/10
2/Р
3/1,2,3,4
Физ.васп.
1/4,5,6,7,8
2/5,6,8
4/5,6,
Здравље и
спорт
1/4 и7
1/6 и8
2/2,3,4,7
3/5,6,7,8
4/7,8
(Физ. васп.)
1/1,2,3,9
2/1
4/1,2,3,4
(Здравље и спорт)
1/1 и2, 1/3, 1/5

12

385

22

713+16

20

660+27

21

622+24

20

545
52+13

ФИЗИКА
62.

Весић Славиша

ПМФ
физика

VII/1

1/5,6,7,8,9,10,
4/7

10
63.

Перић Ида
(Прокић Милан)

ПМФ
физика

VII/1

1/1,2,3,4
2/5,6,7

20
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Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

64.

Шкорић Чедо

ПМФ
физика

VII/1

65.

Лујић Виолета

ПМФ
физика

VII/1

66.

Прокић Милан
(Марковић Марија)

ПМФ физика

VII/1

67.

Дамјановић Светлана

ПМФ физика

VII/1

Ред
Број

Предаје у
одеље
њима
2/4,Р
3/4
4/1,3/4
2/8
4/5,6,8
2/1,2,3
4/2
3/1,2,35,6,7,8

Недељни
фонд часова
редовне
наставе

Број год. oстварених. часова
обавезног облика образовно-васпитног
рада
ваннаставне активности
Додатна, допунска и секције факултативна настава

20

587

20

40+35

8

536+16

20

577+23

ХЕМИЈА
68.

Јелић Славица

ПМФ
хемија

VII/1

69.

Митрић Катарина

ПМФ
хемија

VII/1

70.

Петровић Јасна

ПМФ хемија

VII/1

71.

Пријић Миљавец
Слободанка

ПМФ хемија

72.

Савић Тамара
(Рајевић Тијана)

Пмф хемија

VII/1

VII/1

1/4,7
2/5,6,7,8
1/9,10
2/1,2,3,Р
1/5,6
4/5,6,7,8

20

601+54+22

12

271

12

387+6

3/4,5,6,7,8

20

1/1,2,3,8
2/4
4/4
(Примењ. науке)
1/1 и 4, 1/2 и 1/3,
1/5,
1/6,1/7,1/8

20

783+77

1/5,6,7,8
4/5,6,7,8

20

687+9

531

БИОЛОГИЈА
73.

74.

Каличанин Зорана

Килибарда Тања

ПМФ биологија

ПМФ биологија

VII/1
VII/1

2/1,2,3,4
3/1,2,3,4
4/4

745+23+13
20
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Ред
Број

75.

76.

Презиме и име

Завршен факултет

Степен
стручне
спреме

Предаје у
одеље
њима

ПМФ биологија

VII/1

1/5,6,7,8
4/5,6,7,8

20

734+8+4

VII/1

1/1,2,3,4
(Примењ. науке)
1/1 и 4, 1/2 и 1/3,
1/5,
1/6,1/7

13

254+13

VII/1

1/4 и7, 1/1 и 9, 1/3
1/6, 2/1 и Р,
2/3 и 6, 3/1 и 3
3/2 и 4, 3/5, 3/8
4/1 и 4, 4/3, 4/8

13

Домазетовић Драгана

Перовић Снежана
(Рајевић Тијана,
Штулић Јелена)

Број год. oстварених.
Недељни
часова
фонд часова
обавезног облика
редовне
образовно-васпитног рада
наставе
ваннаставне активности
Додатна, допунска и секције факултативна
настава

ПМФ
биологија

ВЕРОНАУКА

77.

Стоиљковић Марија

Богословски факултет

673
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УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
1. ЗБИРНА ТАБЕЛА УСПЕХА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Успех
Раз
ред
1
2
3
4


Укупан
број
Одли Врло Доба
ученик чан добар
р
а
281
196
84
1
261
185
74
2
232
149
78
5
240
159
78
3
1014
689
314
11

Дово
Свега
љан
-

281
261
232
240
1014

%

Понављ
а разред

%

100%
100%
100%
100%
100%

-

-

2. ЗБИРНА ТАБЕЛА БРОЈА ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред
1
2
3
4


Укупан број
ученика
281
261
232
240
1014

Оправданих
22902
24617
27443
32553
107 505

Неоправдани
х
356
526
502
733
2117

Свега
23258
25143
27945
33286
109 632
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3. ЗБИРНА ТАБЕЛА ИЗРЕЧЕНИХ ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред

II

Опомена РС

У
РС

к
ОВ

о
ДИР

р
НВ

Искључења

Свега

-3

8

-

-

-

-

11

3

7
4
4
23

-

-

7
5
5
28

I
II
III
IV
укупно

1
1

1
1

4. УСПЕХ УЧЕНИКА ПРВИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред

Укупан
Број
ученика

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
I/8
I/9
1/10
Укупно

30
31
31
25
30
32
30
31
16
20
281

У
Одличан

С
Врло
добар

П
Добар

Е
Дово
љан

Х
Свега

%

18
23
22
17
24
18
17
21
4
1
196

0
8
9
7
6
14
13
10
6
/
84

2
1
/
1

/
-

30
31
31
25
30
32
30
31
20
21
281

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Понавља %
Разред

-

-

-

-
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5. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ПРВИХ РАЗРЕДА
Разред
Оправдани
Неоправдани
Свега
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
I/8
I/9
I/10
Укупно

3578
3200
3163
1325
2839
2355
1889
2243
978
1439
22902

91
100
11
21
16
35
8
18
20
26
356

3669
3300
3174
1346
2855
2390
1997
2261
998
1465
23258

6. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
У

К

О

Р

Разред

Опомена
РС

РС

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
I/6
I/7
I/8
I/9
I/10
Укупно

/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
3

4
4
/
/
/
/
/
/
/
/
8

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

4
4
3
/
/
/
/
/
/
/
11
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7. УСПЕХ УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Разред

II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
II/Р
укупно

Укупан
број
ученика
31
28
29
31
31
29
30
30
22
261

У
Одличан

С
Врло
добар

П
Добар

Е
Дово
љан

Х
Свега

%

Понавља
разред

%

25
19
14
19
27
23
21
17
20
185

6
7
15
12
4
6
9
13
2
74

2

/
-

31
28
29
21
31
29
30
30
22
261

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

-

-

/
2

-

-

8. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ДРУГИХ РАЗРЕДА
Разред

Оправдани

Неоправдани

Свега

II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
II/Р
укупно

2979
3742
4302
2664
3715
2357
2418
3461
2430
24617

119
51
107
53
64
44
45
43
35
526

3038
3861
4409
2717
3779
2401
2463
3504
2465
25143
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9. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
У

К

О

Р

Разред

Опомена
РС

РС

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
II/Р
укупно

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
4
2
/1
/
/
/
/
/
7

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
//
/
/

/
4
2
1
/
/
/
/
7
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10. УСПЕХ УЧЕНИКА ТРЕЋИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
У
Разред

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
III/8
укупно

Укупан
број
ученика
28
25
30
29
30
30
30
30
232

Одличан

10
22
18
20
21
22
20
16
149

С
Врло
добар

П
Добар

Е
Довољан

Х
Свега

%

Понавља
разред

%

17
3
11
8
7
8
10
14
78

1
1
1
2
5
5

-

28
25
30
29
30
30
30
30
232

100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-

11. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА

III/1
III/2
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
III /8
укупно

Оправдани

Неоправдани

Свега

4582
2100
4002
3698
4014
2188
3785
3074
27443

100
46
91
28
34
25
71
106
502

4682
2146
4039
3726
4048
2213
3856
31880
27945
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12. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
У

К

О

Р

Разред

Опомена
РС

РС

ОВ

ДИР.

НВ

Искључења

Свега

III/1
III/2
III /3
III/4
III/5
III/6
III/7
III/8
укупно

/
/
/
/
/
/
//
/-

1
/
1
1
/
/
/
1
4

/
/
/
/
1
/
/
/
/

/
/
1
/
/
/
/
/
1

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
-

1
/
2
1
/
/
/
1
5

13. УСПЕХ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
У
Разред

IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

Укупан
број
ученика
32
29
30
32
26
31
29
31
240

Одличан

24

18
26
25
11
17
19
19
159

С
Врло
добар
8
11
4
6
14
14
9
12
78

П
Е
Х
Добар Довољан Свега
1
1
1
3

-

32
29
30
32
26
31
29
31
240

%

Понавља
разред

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

-
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14. БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЧЕВТВРТИХ РАЗРЕДА
Разред

Оправдани

Неоправдани

Свега

IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

4947
3507
2979
4027
4299
3931
3818
4125
32553

146
110
47
84
101
114
18
46
733

5093
3617
3026
4111
4300
4045
3836
4171
33286

15. ИЗРЕЧЕНЕ ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Разред
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8
укупно

Опомена
РС
/
/
/
/
/
/
-

У
РС

К
ОВ

О
ДИР.

Р
НВ

Искључења

Свега

/
1

/
/
/-

/
/

/
/

/
/

/
1

/

/

/

/

/
1

/

/

/

/
3
/
/
4

1

--

-

1
/
5

-
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