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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  напунила је 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 
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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 директор школе. 

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 

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 „Зејтинлик»  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 времена и 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. у 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. 



Прва београдска гимназија 

 6 

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 четвртак, 18. јуна 2020. године, на дан када је 1839. актом Намесништва, а на 

предлог Попечитељства просвештенија (Министарства просвете), основана Гимназија у 

Београду, одржана је свечана академија. Том приликом, традиционално, награђени су 
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најбољи матуранти, као и ученици који су постигли високе резултате на такмичењима. Због 

епидемиолошке ситуације, свечаној академији присуствовали су само награђени ученици и 

професори. 

 

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 19 учионица 

опште намене и 12 кабинета (четири кабинета информатике, кабинет физике, хемијска 

лабораторија, кабинет уметности 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 

која износи 5248 м2. Укупна површина објекта износи 7529 м2. 

 

 

Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2017/2018. 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

1. Достанић Бранка  Философски факултет  психолог 

2.Кућеровић Милка  Факултет народне одбране  библиотекар 

3.Брковић Ивана,   Филолошки факултет   библиотекар  

4. Живковић Татјана  Филозофски факултет   педагог 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

 

1. Божовић Марјана, Правни факултет    -секретар 

( Марина Милић-замена) 

2. Лаковић Душанка, Правно-биротехничка школа  - администратор 

3. Наташа Петровић Пушић , Економски факултет - шеф рачуноводства 

4. Анев Марија, гимназија - благајник 

5. Герасимовић Александар, Машински факултет (VI/2степен) - радник на одржавању 

рачунара 

 

 

 

ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

 

 1.Радмановац Радољуб Средња школа  домар 

 2. Живановић Горан Средња школа  домар   

 3.Петровић Душанка Средња школа   спремачица 

 4.Матејић Наташа  Средња школа  спремачица 

 5.Ћалић Драгана  Осмогодишња школа спремачица 

 6. Киждобрански Драгана Осмогодишња школа спремачица 

 7.Рајковић Драгиња  Осмогодишња школа спремачица 

 8.Цветановски Јагода Осмогодишња школа спремачица 

 9.Чанић Стана  Осмогодишња школа спремачица 

10.Чуљак Звездана   Осмогодишња школа спремачица 

11. Штулић Мирјана Осмогодишња школа спремачица 

12. Савић Радмила   Осмогодишња школа спремачица  

13. Митровић Гордана Осмогодишња школа спремачица 

14. Недовић Валентина Осмогодишња школа спремачица 

15. Вељковић Цвијета Осмогодишња школа спремачица 
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3. ОБИМ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ПРОГРАМА 

 

 

На почетку 2019/2020. године је уписано 1014 ученикa у 35 одељења, а на крају године било 

је 1024 ученика. 

 

 

I разред  9 одељења  (5 одељења природно-математичког смера, 2 одељења 

друштвено-језичког смера и 2 одељења 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 2 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 и 1 одељење рачунарског смера, тј. ученици са посебним 

способностима за рачунарство и информатику ). 

 

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-1,2,9,10; II-1,2,3,9,10  III-1,2,3,4; Р IV-1,2,3,4, укупно 17 одељења 
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II смена: I-4,5,6,7,8,  II-4,5,6,7,8, III-5,6,7,8, IV-5,6,7,8,укупно 18 одељења. 

 

Настава за I смену је почињала у 7.45, а за II смену у14.15, при чему су I и II смена 

радиле наизменично пре и после подне.  

 

Редовна настава 

Редовна настава извођена је 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  испуњени су циљеви у стицању основе општег образовања и 

васпитања и знања за даље образовање на факултетима. 

 

Практичне вежбе 

У школској 2019/2020. 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. 
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Друштвено-користан рад 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда су до краја наставне године обављали 

дежурства испред зборнице и на 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... 

 

4. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

 

Наставничко веће 

 

У протеклој школској години 2019/2020. одржано је 13 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 12.септембра 2019. године: 

–  разматран је  и усвојен Годишњи План рада за школску 2019/2020. 

– разматран  је и усвојен Извештај о реализацији рада школе за школску 2018/2019. 

годину  

– разматран је и усвојен извештај директора за 2018/2019. годину 

– разматран је  и усвојен Извештај о стручном усавршавању за школску 2018/2019. 

годину 

– разматран је и усвојен Извештај Тима за самовредновање 2018/2019. 

– разматран је  и усвојен План стручног усавршавања за школску 2019/2020. годину 

– разматрана текућа питања 

  

 

Друга седница је одржана 27. септембра 2019. године: 

- Усвојен је распоред за период од 30. 9. до 8. 10. 2019. због реализације ексурзија 

другог и трећег разреда 
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- Усвојен је распоред дежурства наставника за школску 2019/20. 

- разматрана су текућа питања 

 

 

Трећа седница је одржана 24. октобра 2019. 

 Усвојен је  распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата за 

школску 2019/20  

 Усвојен је анекс Годишњег рада школе 2019/20. 

 Усвојен анекс Извештаја о реализацији Годишњег рада школе за 2018/19. 

 Усвојен је распоред часова за период од 04. до 08. 2019. године 

 Усвојен је  извештај са екскурзије другог и трећег разреда 

 разматрана су текућа питања 

 

Четврта седница  је одржана 18. новембра 2018: 

 усвојене су измене распореда часова у складу с допуном Правилника о 

педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи 

 усвојен је извештај о успеху ученика на крају првог  класификационог периода у 

школској 2019/20. години  

 усвојен је извештај са реализоване екскурзије ученика четвртог разреда   

 разматрана су текућа питања 

 

Пета  седницаје одржана 17. децембра 2019. године: 

– изречена је васпитно-дисциплинска мера за ученика Уроша Поповића 4/5: укор 

директора 

– реализација наставе 

– разматрана су текућа питања 

 

Шеста  седницаје одржана 27. децембра 2019. године: 

 –усвојен је предлог Плана уписа у школску 2020/21. годину 

 –усвојене су матурске теме за ову школску годину 2019/20. 
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 –усвојен је план активности за период од 30. 12. 2019. до 7. 1. 2020. године 

 –Разматрана су текућа питања 

 

Седма  седница одржана је 7.  фебруара  2020. на којој је: 

- усвојен је извештај о успеху ученика на крају првог полугодишта у школској 

2019/20. години  

- усвојен је прогрма екскурзије–студијског путовања за школску 2020/21. 

 разматрана су текућа питања 

 

Осма седница одржана је 25.  фебруара 2020. 

 - разматран је и усвојен Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 

период од 01. 09. 2019. до 24. 02. 2019. године 

 -разматран је и усвојен план надокнаде часова изгубљених због продужетка зимског 

распуста  до које је дошло због епидемије грипа 

 разматрана су текућа питања 

 

Девета  седница одржана је 3. јуна  2020. на којој је: 

 усвојен је извештај о успеху и дисциплини ученика четвртог разреда на крају 

наставне 2019/20. године 

 разматрани су и утврђени предлози за награђивање ученика четвртог разреда  и 

утврђивање предлога за добитнике изузетних награда  

 саопштене су активности везане за матуранте 

 саопштен је календар активности за крај дугог полугодишта 

 разматрана су текућа питања 

 

 

 

Девета седница одржана је 15. јуна 2020. на којој је: 

 извршен је избор ђака генерације и носилаца изузетних награда за ову школску 

годину 
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За ђака генерације и добитника награде „Константин Скалерић“ и ,,Вида Јеличић“ 

проглашен је Мирковић Михаило 4/7. 

- за најбољег математичара проглашен је Тривић Алекса 4/6, а за најбољег 

литерату Вера Павловић 4/5. 

- Награду из области хуманистичких наука «М. Ђурић» добио је ученик 

Стаменковић Стефан  4/2; 

Награду за човечност добили су :Одељење 4/2 и ученици:  Стојићевић Лука; 

Арсеновић Теодора, Бабић Марија, Вукадиновић Јана, Милошевић Анђела, 4/2, 

Машовић Мила и Жикић Јана 4/3; Бобић Ана 4/5; Бошковић Захарије, Тривић Алекса 

и Милорадовић Маша 4/6; Стефановић Сара 4/8 

Награду за најбољег физичара равноправно деле Поповић Мирослав 4/6 и Савановић 

Лука 4/4.; 

- Награда ''Музичар генерације'' – Лука Стојићевић 4/2 и Анђела Крагић 4/5 

-  Награду ''Ликовни уметник генерације'' – Марија Богојевић 4/1 и Матеја Марић 

- Награду за најбољег хемичара добио је Мирковић Михаило 4/7; 

- Награду за спортисту генерације добила је Контић Јелена 4/2. 

Награду за редовно похађање наставе добили су: Бајковић Никола 4/2, Мијајловић 

Марија 4/6, Марински Алекса 4/7 и Михајловић Ђура 4/8 

 

Носиоци дипломе ,,Вук Караџић" су:  

Гајовић Јована 4/1 

Огњеновић Оливера 4/1 

Јанићијевић Мина 4/2 

Стојићевић Лука 4/2 

Јолић Јован 4/4 

Милошевић Марта 4/4 

Савановић Лука 4/4 

Саковић Маја 4/4 

Субота Урош 4/4 

Џелетовић Јована 4/4 

Шушњар Катарина 4/4 

Ловић Миланка 4/5 

Павловић Вера 4/5 

 Крагић Анђела 4/5  

Бошковић Захарије 4/6 

Лукић Теодора 4/6 

Тривић Алекса 4/6 

Цуровић Стефан 4/6 

Чубрић Филип 4/6 

Пејовић Катарина 4/6   

Пејчић Сања 4/6 

Крстић Јана 4/7 
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 Лазаревић Марко 4/7 

 Мирковић Михаило 4/7 

Вагнер Александар  4/7 

Перић Драган 4/7  

Ћупрић Марта 4/8 

 Михајловић Милица 4/8 

 

Једанаеста седница одржана је 24. јуна 2020. на којој је: 

 усвојен је извештај о успеху и дисциплини ученика првог, другог и трећег  на крају 

наставне 2019/20. године 

 усвојени су уџбеници за школску 2020/21. годину 

 разматрана су текућа питања 

 

Дванаеста седница одржана је 20. 8. 2020. године на којој је: 

 усвојен је календар активности за август 2020. године 

 аналаизирани су резултати уписа у први разред 

 разматрана су текућа питања 

 

Тринаеста седница одржана је 28. 8.  2020. на којој је: 

– саопштен је упех ученика на поправном испиту и матурском испиту 

– усвојен је распоред часова за школску 2020/21. годину 

– разматрана је организација рада везана за почетак школске 2020/21. 

– 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: 
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 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 2019/20. 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 

- oбезбедио одговарајући унос и ажурирање података и на основу  правилника и 

реализованог уписа у школској 2019/2020. 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 

шк. 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 

акредитиваног семинара за 30 наставника и стручнe сарадникe и управу гимназије, под 

називом Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања: Ученик 

одговоран учесник образовања и васпитања; Наставник и стручни сарадник – часна 

професија  

- обезбедио услове за одржавање опшинских такмичења у Првој београдској гимназији, а 

које су организовали и реализовали наставници Гимназије 

- формирао комисије које су реализовале попис и отпис, као и друге комисије у складу са 

Законом 

- обавио неопходне припреме и оглашавања и у сарадњи са уписном комисијом и 

наставницима реализовао упис ученика у први разред који је спроведен у складу са 

прописаним мерама превенције. По обављеном упису формирао одељења у складу са 
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одговарајућим упутством Министарства. Према жељама ученика формирао групе за 

изборне пакете које је Гимназија понудила ученицима и  одредио наставнике који ће 

реализовати ову наставу 

-одржао 13 седница Наставничког већа, 14 састанка Педагошког колегијума и присуствовао 

седницама Одељењских већа,  Савета родитеља и Школског одбора  

-старао се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља, 

стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових 

органа.  

- поднео одговарајућу документацију Министарству и добио одобрење за расписивање 

конкурса за пријем у радни однос на неодређено време на слободним радним местима у 

Првој београдској гимназији. После  спроведених поступака извршен је пријем у стални 

радни однос девет наставника, четири спремачице  и једног домара.  

-одлучивао о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

законом   

-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента 

-реализовао предвиђене активности са представником 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 2019. години, као и припрему наредних екскурзија.  

-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  

-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом Београд и обављао њихове 

налоге, као и налоге просветне и комуналне инспекције. 

- обављао функцију Председника Актива директора средњих школа општине Стари град  

- учествовао у раду председништва Заједнице гимназија Србије и Друштва директора 

Србије 

- у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план за 2020. г., План јавних 

набавки и Пројекцију прихода  и расхода сопствених средстава за текућу шк. годину. У 

сарадњи са члановима Школског одбора реализовао процедуре ради сагласности 

надлежних институција за најам подрумског простора Гимназије, у циљу прибављања 
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материјалних средстава којим се остварују услови  неопходни за даљи квалитетан 

образовно-васпитни рад у Гимназији, награђивања поводом изузетних резултата на 

такмичењима, прославе и манифестације и друге објективне потребе Гимназије 

- сачинио допис- пријаву на јавне позиве Министарства просвете за доделу финансијских 

средстава гимназијама (пројекат Доградња спортске сале и пројекат Отварање новог ИТ 

кабинета)  

-учествовао на стручном скупу- саветовању УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ                                                

-обезбедио услове за  реализацију Светосавске академије и награде за најбоље матуранате 

традиционално уручене на Свечаној академији 18. јуна  

- обезбедио одржавање радионице  Да се никад не заборави, Холокауст, да се никад не 

понови – музика пише сећања, коју су реализовали модератор, историчар, психолог, 

преживели, као и хор 

- обезбедио услове за одлазак делегације гимназије која је присуствовала комеморацији  

Велики школски час  у Крагујевцу, 21. 10. 2019. године (14 ученика, директор, помоћник 

директора и два наставника). 

-са 12 ученика, психологом и наставником гимназије присуствовао  Панелу  под називом   

Деца будућности на конференцји Бизит 2019. – Дигитална економија 2020, организованом  

новембра месеца у  Клубу посланика у Београду.          

- обезбедио наставак сарадње и часове  кинеског језика за заинтересоване ученике 

Гимназије  

-обезбедио услове за наставак рада регистроване ученичке фирме ,,Prva company'', у оквиру 

пројекта Омладинско предузетништво 

-сарађивао са  службеницима МУП-а у циљу превенције и заштите ученика и школске 

имовине 

-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање и Црвеним крстом 

-обезбедио потребне услове за наставак пројекта Арт караван (сарадња са гимназијама у 

Србији)  који је ове године проширен у Арт-Еко караван. Наставници уметничких предмета 

и биологије преко 40 ученика Гимназије реализовало је богат културно-научни програм  

током новембра месеца у Кикинди 

- обезбедио потребне услове за путовање ученика и професора ради наступа ђачких бендова 

приликом обележавања 180 година од оснивања Неготинске гимназије. У делегацији Прве 
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београдске гимназије била је и женска одбојкашка екипа која је том приликом одиграла  

пријатељску утакмицу. 

- сачинио истраживачки рад после спроведеног истраживања 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 

- организовао изложбу Драгутин Гавриловић, мајор са чином пуковника у холу Гимназије 

-захваљујући донацији члана Школског одбора, обезбедио набавку ваучера (новогодишњих 

пакетића) за децу запослених, 

-на иницијативу наставника историје, успоставио сарадњу са некадашњим учеником, 

односно компанијом HDL Designe House - SoC Design and Verification Company, која је 

Гимназији донирала половну ИТ опрему (10  рачунара – mini tower, са одговарајућом 

пратећом опремом). 

- успоставио сарадњу са 1st Gymnasium School of Kavala. Планирани долазак у Београд за 

месец март је отказан због епидемиолошке ситуације. 

-У вези пројекта за изградњу спортске сале после достављене документације, спровео 

поступак за израду Измене дела плана детаљне регулације комплекса Гимназије. У току је 

процедура давања сагласности на Нацрт одлуке о изради наведених измена (обавештење 

Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове од 27.07.2020. године). 

- положио испит за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, 26. јуна 2020. 

године 

 

Реализоване су набавке  и радови према добијеним захтевима и потребама: 

Набавка школског намештаја. Градски секретаријат за образовање је одобрио средства у износу 

од 590.160 д. 

Набавка – Израда измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје околине Прве 

београдске гимназије, ради реализације пројекта изградње спортске сале. Градски 

секретаријат за образовање је одобрио средства у износу 1.956.000 динара. 

Набавка рачунарске опреме за нови кабинет рачунарства и информатике – групе ИТ 

одељења у Првој београдској гимназији. Средства у износу од 577. 800 динара обезбедило 

је Министарство просвете. 
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Набавка  рачунарске мреже за нови кабинет рачунарства и информатике у износу 119.304 

динара. 

Набавка нове, сервисирања дотрајале рачунарске и видео опреме, као и надоградња 11 

рачунара школе. 

Поправке, бојење и кречење зидова и плафона у холовима, секретаријату школе, кабинету 

информатике и адаптираној фискултурној сали. 

Паркетарски радови у кабинету уметности, учионици П. Кочић, језичком кабинету, 

кабинету информатике и сервер соби (уградња ламината.) 

Набавка услуга дезинсекције и дератизације, као и друге неопходне набавке. 

- После спроведених процедура Градски секретаријат за образовање је одобрио средства и 

спроведени су радови на хитној санацији дела таванских просторија. Такође, у вези са истим 

радовима, одобрена су средства за надзор,  услуге ангажовања координатора за безбедност 

и здравље на раду у фази израде пројекта и плана превентивних мера и услуге ангажовања 

координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења ових радова. 

- Директор је упутио молбу Raiffeisen banci која је потом донирала Гимназији 15 

одговарајућих рачунара са пратећом опремом.   

- Имајући у виду пандемију COVID-19, директор је организовао образовно васпитни рад 

Гимназије, обавештавања ученика, родитеља и запослених и поступао у складу са 

упутсвима ресорног министарства. У сарадњи са Педагошким колегијумом, техничаром 

одржавања информационих система и технологија, наставником информатике и чланом 

Школског одбора, организовао учење на даљину  и извештавао ресорно министарство о раду 

Гимназије у складу са упутствима. Захваљујући изузетном залагању великог броја 

наставника, током периода  спровођења заштитних мера и изолације, онлајн настава 

Гимназије је одлично реализована, као и  сарадња са ученицима и родитељима. 

 

 Безбедност ученика и запослених 

Директор је присуствовао састанку представника ПС Стари град и директора школа 

општине Стари град. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

деловао је у оквиру својих надлежности. Школски полицајац је обилазио школу у 

предвиђеним терминима. Одржавана је постојећа опрема за видео надзор и набављана нова. 

У циљу одржавања нивоа безбедности, превенције и заштите од пожара склопљен је уговор 

са предузећем које поседује одговарајућу акредитацију. Директор је благовремено упућивао 
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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. После више година, Секретријат за саобраћај је решио 

проблем злоупотребе простора испред ђачке капије од стране трећих лица. Екскурзије и 

друга путовања ученика реализована су безбедно. У сарадњи са Саветом родитеља 

ангажавано је ФТО и осигурани су сви ученици и запослени. Извршио измене и проширења 

раније сачињеног документа Детаљни опис правила понашања и организације рада у 

Гимназији. На састанку директора и представника основних и средњих школа са општине 

Стари град који је организовао у Првој београдској гимназији, имајући у виду земљотресе 

који су неколико пута погодили наше окружење, поделио материјал прибављен од 

начелника одељења за управљање ризиком о поступање у случају земљотреса. После 

одржаног састанка упутио управи за ванредне ситуације допис са иницијативом за 

одржавање одговарајућих предавања као и вежби евакуације у школама. У Гимназији су 

истакнути одговарајући планови евакуације, дежурства ученика и запослених реализована 

су према утврђеном распореду, а послове координатора наставе обављали су помоћник 

директора, стручни сарадници и задужени наставници. Гимназија је остваривала безбедне 

услове за боравак ученика и запослених у згради и дворишту. Приликом инспекцијског 

надзора Комуналне инспекције извршена  је контрола уредности спољних делова зграде 

Прве београдске гимназије и површине око објекта и констатовано је да се наведено налази 

у чистом и уредном стању. 

        Директор 

Александар Андрејић 

 

6. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Рад помоћника директора се одвијао у овој школској години према Плану и програму за 

2019/2020. годину и према законским одредбама у више праваца, и то: 

У организацији наставног процеса и праћењу његове реализације: 

 прављењу Плана и програма за ову школску годину, 

 изради Извештаја о раду школе за претходну школску годину, као и изради 

полугодишњег извештаја о раду школе; 
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 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 трибина, 

 учествовала у реализацији наставе на даљину, одговарањима ученика у школи током 

јуна месеца и у организацији матурских испита 

У раду руководиоца 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: 

- организација и реализација Светосавске академије у сарадњи са вероучитељем 

Милорадом Пеном, 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 претпрошле године 

почела да се реализује у нашој школи; 
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- 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. 

- 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 делегације наше школе гимназији у Кососвској Митровици  и 

прикупљању прилога за школу заједно са библиотекаром Милком Кућеровић 

 

7. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ 

 

Руководилац смене у школској 2019/2020. 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,  Александра Спасојевић професор 

психологије и грађанског васпитања и 4. новембра 2019. године Ивана Брковић, професор 

енглеског језика и књижевности. 

 

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 Одељењских већа, 

 учешће у организацији Наставничких већа, 

 пријем и сарадња са родитељима, 
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 организација родитељских састанака, 

 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 је професор Слатка Вучинић 

 

Српски језик и књижевност 

Руководилац: проф. мр Драгица Симоновић  

У току школске 2019/2020. наставници предмета Српски језик и књижевност 

одржали су редовну, додатну и допунску наставу, менторски рад са матурантима и секције 

(литерарну,  драмску, књижевне трибине и дебатни клуб) према следећем распореду: 

Септембар: Договор о начину рада. Иницијални тест у првом разреду. 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: Тестирани су  ученици  првог разреда преко  иницијалног теста који је 

препоручио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Тест је имао 11 
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задатака које је требало решити за 45 минута, а максималан број бодова је 13.  Постигнути 

су следећи просечни  резултати по одељењима:  

1/1        8,55 

1/2        7,87 

1/4        7,81 

1/5         8,86 

1/6         8,75 

1/7         7,61 

1/8         8,96 

1/9         7,68 

1/10       9,57 

Просечни резултат  на нивоу првог разреда је  8,40. 

Констатовано је да је велики проблем ученицима представљало прво питање где је требало 

прочитати текст и разумети питање. Због неразумевања прочитаног текста само трећина 

ђака је добила цео поен. Закључено је да би  ниво разумевања текста требало да буде 

приоритет  у раду са ђацима, а не репродукција. 

Новембар: Покушај уједначавања критеријума оцењивања усмених и писмених задатака. 

Анализа и претрес изнесених искустава, приступа, 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. Анализа успеха у првом 

класификационом периоду. 

Децембар: Избор и усвајање тема за матурски рад из српског језика и књижевности. 

Приредба за децу запослених поводом Нове године. Одржано је и Стручно веће на коме је 

захтевано да имамо заједничке критеријуме за оцењивање писмених задатака. Актив за 

српски језик заједничке критеријуме примењује од  27.10. 2016. године кад је и усвојен. 

Дефинисан је прецизно и начин бодовања контролних вежби, а на основу Правилника о 

оцењивању ученика у средњој школи и то: 

0 – 39%  (1); 40% - 59% (2); 60%-79% (3); 80%-89% (4); 90%-100% (5). 
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Истакнуто је да настава мора бити оријентисана ка исходима учења због реформе, а 

нарочито због полагања велике матуре 2022. године. Наставници српског језика и 

књижевности сматрају да  распоред часова треба прилагодити  тако да омогући  квалитет 

наставе потребан да се одговори захтевима полагања  велике матуре, а које захтеве  неки 

други предмети немају. 

Јануар : Учешће на Светосавској приредби. Анализа успеха у првом полугодишту.  

Реализован је план рада за прво полугодиште. 

Фебруар / Март: Након зимског распуста, настављен је рад у школи до 15. марта кад је 

прекинута настава због епидемије вируса ковид 19. Општинско такмичење из Српског 

језика и језичке културе одржано је 7. марта 2020. године у нашој школи. Сви наставници 

српског језика похађали су Републички семинар за наставнике српског језика, који је 

одржан 8.2.2020. на Филолошком факултету. Весна Шами је савладала обуку за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима. Драгана Стојановић је водила Дебатни клуб. Од 16.марта 

2020. године до краја другог полугодишта настава се одвијала на даљину преко програма 

на РТС –у, преко платформи и имејла. Наставници и ученици су се успешно организовали 

и настава је реализована. Одељења имају следеће просечне оцене: 

 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Катарина Крнетић 3,82 3/1 Биљана Ковачевић 4,19 

1/2 Катарина Крнетић 3,60 3/2 Данијела Вујетић 3,61 

1/4 Милица Пророк 4,67 3/3 Јелена Јевремовић 4,40 

1/5 Милица Пророк 4,69 3/4 Данијела Вујетић 4,00 

1/6 Драгана Стојановић 4,65 3/Р Данијела Вујетић 3,86 

1/7 Милица Пророк 4,69 3/5 Драгана Стојановић 4,48 

1/8 Драгана Стојановић 4,71 3/6 Биљана Ковачевић 4,04 

1/9 Катарина Крнетић 3,80 3/7 Биљана Ковачевић 4,00 

1/10 Драгана Стојановић 4,33 3/8 Драгана Стојановић 4,24 

2/1 Биљана Ковачевић 3,83 4/1 Весна Шами 4,59 
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2/2 Данијела Вујетић 4,00 4/2 Весна Шами 4,68 

2/3 Катарина Крнетић 4,00 4/3 Весна Шами 4,90 

2/4 Биљана Ковачевић 3,73 4/4 Весна Шами 4,79 

2/5 Милица Пророк 4,59 4/5 Драгица Симоновић 4,77 

2/6 Јелена Јевремовић 4,30 4/6 Драгица Симоновић 4,90 

2/7 Милица Пророк 4,53 4/7 Драгица Симоновић 4,60 

2/8 Драгица Симоновић 4,21 4/8 Драгица Симоновић 4,69 

2/9 Данијела Вујетић 3,72    

2/10 Катарина Крнетић 3,95    

 

У периоду од 16. марта 2020. године до краја другог полугодишта професорке су 

имале честе консултације преко вибер групе. Одржани су и састанци на којима је одлучено 

које теме ће се дати матурантима за писмени матурски испит, а за најбољег литерату 

изабрана је матуранткиња Вера Павловић (4/5).  

Изабрани су изборни садржаји за трећи разред природно-математичког смера и то: 

1) Шарл Бодлер: Цвеће зла; 2) Јован Скерлић: Лажни модернизам у српској књижевности; 

3) Бора Станковић: Коштана; 4) Јован Скерлић: О Коштани; 5) Франц Кафка: Преображај; 

6) Херман Хесе: Демијан; 7) Милош Црњански: Дневник о Чарнојевићу. 

За друштвено-језички смер: 1) Шарл Бодлер: Цвеће зла; 2) Јован Скерлић: О Коштани; 3) 

Јован Скерлић: Лажни модернизам у српској књижевности; 4) Иван В. Лалић: Плава 

гробница; 5) Херман Хесе: Демијан; 6) Дино Буцати: Продавница тајни; 7-9) Милош 

Црњански: три путописа (Хаџилук на Крф, до Плаве гробнице; Видо, острво смрти; Гробља 

Србије на Крфу); 10) Песник по избору – Рилке, Блок, Цветајева, Аполинер, Неруда, Тагоре. 

С обзиром на измене у програму неопходно је да библиотека набави наведене 

садржаје, а такође и наслове који су обавезни у трећем разреду друштвено-језичког смера и 

то: Л. Ф. Селин: Путовање на крај ноћи; Томас Ман: Смрт у Венецији; Исидора Секулић: 

Сапутници; Иво Андрић: Аникина времена; Милош Црњански: Лирика Итаке. Уколико се 

настави са наставом на даљину од септембра 2020. године неопходно је обезбедити ресурсе 

за наставу од куће: 1) приступ интернету (нпр. преко службено плаћене сим картице и 
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службеног мобилног телефона); 2) хардвер (нпр. лап топ на реверс); 3) потребан софтвер за 

обављање наставе на даљину. 

 

Актива страних језика 

Руководилац Актива: Слатка Вучинић 

 

Наставници страних језика у школској 2019/2020. години редовно су држали 

редовну, додатну и допунску наставу. Урађени су иницијални тестови за ученике првог 

разреда. На иницијалном тесту из енглеског језика ученици су показали резултате који у 

просеку одговарају врло добром успеху. 

На иницијалном тесту из немачког, француског и руског језика просечан успех је 

знатно слабији од успеха који су ученици имали у основној школи, иако су тестови рађени 

према програму за основну школу и заједничком европском оквиру за живе језике. 

Због тога је у првом полугодишту већина активности усмерена на обнављање, што програм 

за први разред омогућава. Овакав приступ даје резултате, и већ на крају првог полугодишта 

ученици су остварили велики напредак. 

Наставници страних језика припремили су теме за матурски испит, које је усвојило 

Наставничко веће. 

Одржано је школско такмичење из енглеског језика, два круга, јер је у првом кругу 

више ученика имало исти број поена. 

 

На Градско такмичење из енглеског језика пласирали су се: 

1. Марински Алекса 4/7 

2. Пантос Константинос 4/1 

3. Огњеновић Оливера 4/1 

4. Бојовић Марко 4/3 

5. Симовић Марко 4/7 

6. Тасић Ива 4/7 

7. Марић Матеја 4/3 

8. Ћупрић Марта 4/8 

9. Робертсон Ранко 4/3 такмичиће се у специјалној категорији. 
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Аутори тестова биле су Марина Јовичић-Самарџија и Оливера Скерлић. 

Анализиран је рад у првом полугодишту, посебно усклађеност критеријума оцењивања.  

На 50 часова руског језика хоспитовала је студенткиња мастер студија Филолошког 

факултета, Ана Томић. 

Студенти Англистике хоспитовали су код наставница Марине Јовичић Самарџија, Злате 

Васић и Нине Фанка. 

Наставници Злата Васић, Нина Фанка,Лидија Бајовић и Слатка Вучинић похађале су 

семинар “ Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања” који је одржан 

у Првој београдској гимназији 8.2. 2020. године. 

Ученик Лазар Видић, 3/6, освојио је прво место у финалном такмичењу на Међународном 

фестивалу руског језика у Москви, у категорији соло певање, у конкуренцији ученика који 

уче руски језик из 26 земаља. 

Након зимског распуста настављен је рад у школи до 15. марта кад је прекинута настава 

због епидемије вируса ковид 19. 

Рад је настављен на даљину. 

Наставници су радили преко платформи Едмодо, Зум, путем имејла и платформе на веб 

страници школе. 

Иако у отежаним условима, реализовани су наставни садржаји, прилагођени могућностима 

ученика и наставника. Сви наставници су уложили максималан напор да се што је могуће 

боље реализује редовна настава и индивидуалне консултације са ученицима који су имали 

потребу. 

Такмичења, осим школског из енглеског језика, нису одржана. 

Наставници су за време наставе на даљину интензивно сарађивали, комуницирали 

телефоном, имејлом. 

 

Наставна година је успешно завршена, у табели су средње оцене по одељењима: 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Нина Фанка 4,70 3/1 Марина Јовичић-

Самарџија 

4,94 

1/2 Нина Фанка 4,67 3/2 Лидија Бајовић  4,13 
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1/4 Марина Јовичић-

Самарџија 

4,97 3/3 Лидија Бајовић 4,59 

1/5 Марина Јовичић-

Самарџија 

4,97 3/4 Марина Јовичић-

Самарџија 

5,00 

1/6 Марина Јовичић-

Самарџија 

5,00 3/Р Марина Јовичић-

Самарџија 

4,86 

1/7 Марина Јовичић-

Самарџија 

4,81 3/5 Оливера 

Скерлић 

4,93 

1/8 Марина Јовичић-

Самарџија 

4,68 3/6 Оливера 

Скерлић 

4,81 

1/9 Нина Фанка 4,80 3/7 Нина Фанка 4,93 

1/10 Нина Фанка 4,76 3/8 Нина Фанка 4,76 

2/1 Васа Златић 4,93 4/1 Лидија Бајовић 4,37 

2/2 Васа Златић 4,77 4/2 Лидија Бајовић 4,56 

2/3 Васа Златић 4,74 4/3 Злата Васић 4,73 

2/4 Оливера Скерлић 4,62 4/4 Злата Васић 4,79 

2/5 Оливера Скерлић 5,00 4/5 Нина Фанка 4,80 

2/6 Оливера Скерлић 4,84 4/6 Ивана Брковић 4,90 

2/7 Оливера Скерлић 4,90 4/7 Ивана Брковић 4,90 

2/8 Оливера Скерлић 4,88 4/8 Ивана Брковић 4,65 

2/9 Васа Златић 4,67    

2/10 Васа Златић 4,77    

 

 

 

Други страни језик 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Слатка Вучинић 4,50 3/1 Слатка Вучинић 4,86 
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Наташа Перишин  5,00  Марина Чарапић 4,44 

1/2 Драгица Грачанин 4,68 3/2 Наташа Перишин 5,00 

1/4 Стојановић Дарко 4,24 3/3 Драгица Грачанин 4,56 

1/5 Грачанин Драгица 4,82 3/4 Драгица Грачанин 4,83 

1/6 Марина Чарапић 4,97 3/5 Марина Чарапић 4,77 

1/7 Драгица Грачанин 4,93 3/6 Слатка Вучинић 4,95 

Ирена Симић  4,39 Дарко Стојановић 4,00 

1/8 Слатка Вучинић 4,77 3/7 Марина Чарапић 5,00 

Ирена Симић 4,38 Дарко Стојановић 3,57 

2/1 Ирена Симић 4,61 3/8 Марина Чарапић 4,38 

Дарко Стојановић 4,19 

2/2 Драгица Грачанин 4,63 4/1 Драгица Грачанин 4,63 

2/3 Слатка Вучинић 4,82 4/2 Слатка Вучинић  

 

4,92 

Драгица Грачанин 4,79 Драгица Грачанин 4,50 

2/4 Марина Чарапић 4,48 4/3 Марина Чарапић 4,62 

2/5 Марина Чарапић 4,65 4/4 Марина Чарапић 4,55 

2/6 Дарко Стојановић 3,81 4/5 Дарко Стојановић 3,90 

2/7 Слатка Вучинић 4,81 4/6 Дарко Стојановић 4,43 

Дарко Стојановић 4,07 

2/8 Дарко Стојановић 3,85 4/7 Марина Чарапић 4,55 

Ирена Симић 4,57 

   4/8 Слатка Вучинић 4,94 

Ирена Симић 4,63 
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Латински језик 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Вера Цветковић 4,39 1/7 Вера Цветковић 4,47 

1/2 Вера Цветковић 4,37 1/8 Нина Божиновска 4,19 

1/4 Вера Цветковић 4,43 2/1 Вера Цветковић 3,90 

 
 
 

 

 

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 

Председник актива: Марина Чарапић 

 

У току првог полугођа настава ликовне, музичке културе и уметности и дизајна 

нормално се одвијала и предвиђени план и програм су реализовани у потпуности. Нови план 

рада музичке и ликовне културе за ученике другог разреда друштвеног смера примењује се 

без проблема, док  смањени број часова  не задовољава потребе ученика  природно 

математичког смера. У другом полугођу онлајн настава је реализована преко следећих 

платформи: Едмодо, Гугл учионица, Вибер, Ју тјуб и електронска пошта. У случају да се 

онлајн настава продужи и на идућу школску годину, било би добро да се договоримо да сви 

користимо једну платформу. 
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Наставу уметности и дизајна похађају четири групе ученика које води професор 

Јелена Јевремовић.  

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.  

У току првог полугодишта школске године 2019/2020. реализовано је 80 часова 

хора. Наставни план и програм је реализован у потпуности. Часове је похађало укупно 

42 ученика од првог до четвртог разреда (13 ученика првог, 7 другог, 14 трећег и 9 

четвртог разреда) Евиденција о реализованим часовима и ученицима који су похађали 

часове налази се у Е - двевнику рада осталих облика образовно васпитног рада за први 

и други разред. 

У периоду од септембра 2019. до јануара 2019. ученици су извели 7 композиција 

из области вокалне и вокално инструменталне музике. Рад је обухватио вокалне 

техничке вежбе, анализу нотног текста, слушање примера који ће се изводити, 

мултимедијалне презентације о композитору и стилу коме припада дело које се изводи. 

Методе рада које су биле заступљене су демонстрација и практични рад, а облици 

фронтални, групни и индивидуални. Ученици су на часовима хора изводили музику, 

анализирали и закључивали. Свој рад су јавно презентовали у културним 

манифестацијама у школи и ван ње. 

- Полагање венаца Браниоцима Београда – 07. 10. 2019. 

- Свечана прослава Светог Саве 27. 01. 2020. 

Септембар 

1. Аудиције и рад клубова 

    Етно група Плетисанке - Аудиција за пријем 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.  
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   Хор ''Душан Максимовић – Думакс'' – пријем нових чланова, а затим редован рад. 

   Ликовни и фото клуб – пријем нових чланова.  

2. Чланови Клуба љубитеља музике присуствовали су концерту групе Ренесанс. 

3. 12-13. септембар 2019 – на Дану школе Неготинске гиманзије наступили су бендови   

    Модулација и Амбуратор 

4. 20. септембар 2019 - Дани европске баштине обележени су следећим програмом: 

- Предавање ученика о архитектури Београда припремљено у оквиру пројекта 

''БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура (припремила професор Биљана 

Крстић) 

- Изложба фотографија и ликовних радова ''Ово радим само из забаве'' (припремила 

професор Марина Чудов) 

- Изложба слика Маје Јаковљевић  ''Мајша – мемоари једне чесме'' 

- Пригодни музички програм - Вања Шевић и Христина Татић; Јована Узуновић; Тара 

Њежић; Иван Јеринић (припремила професор Снежана Филиповић). 

Октобар 

1. Чланови Клуба љубитеља музике присуствовали су концерту Вондер стрингс. 

2. 11- 12. октобар – 26 ученика је учествовало на радионици калиграфије у Етнографском 

музеју 

3. 21. октобар – шест наших ученика је учествовало у емисији РТС-а ''Збуновник'' поводом 

наступа на Фестивалу стваралаштва младих. 

3. 24. октобар – на Фестивалу стваралаштва младих у оквиру Сајма књига наступили су 

наши ученици литерате који су читали своје поетске и прозне радове, бендови Модулација 

и Амбуратор, Христина Татић и Вања Шевић, Тара Њежић. Чланови ликовног и фото клуба 

поставили су изложбу која је стајала на Сајму до затварања. 

 

Новембар 

1. Чланови Клуба љубитеља музике присуствовали су концерту Мери госпел. 

2. 22-23. новембар 2019: Арт еко караван у Кикинди. У реализацији пројекта учествовало је 

35 ученика и два наставника, Снежана Филиповић и Снежана Перовић. Ученици су обишли 

Царску бару, а затим су у Кикинди присуствовали богатом уметничком програму у свечаној 

сали Градског музеја, уз учешће рецитатора, музичара и чланова плесне групе гимназије 
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„ДушанВасиљев“. После предавања о совама, ученици су са домаћинима учествовали на 

ликовној радионици.  Вечерњи часови су били резервисани за заједничке наступе бендова 

Прве београдске гимназије и гимназије „Душан Васиљев“. Наступали Амбуратор и 

Модулација у градском клубу Тера. Ученици су још посетили и Градски музеј у Кикинди 

као и Тера музеј. 

3. 25. новембар – у сарадњи са Галеријом ''Корњача'' у школи је постављена изложба ''14 

првих школованих жена Србије''. Инспирисани изложбом, чланови ликовног клуба урадили 

су серију цртежа која је прикључена изложби. Такође су спремили пригодне презентације, 

рецитације, текстове и музички програм којим су се придружили кустосу на отварању 

изложбе у Свечаној сали школе. 

Децембар – Јануар 

1. Чланови Клуба љубитеља музике посетили су концерте Белтанго и Мала школа рок ен 

рола, Дејан Цукић. 

2. Традиционална манифестација „Прва има таленат“ одржала се и ове школске године и то 

Први део “Битка бендова“ 16. 12. 2019. у клубу Атом академија где су наступили наши 

талентовани бендови: Џем, Анонимуси, Амбуратор и Модулација. Други део 

манифестације под називом „Таленти Прве“ одржао се 16. јануара 2020. у Свечаној сали 

школе. Велики број изузетно талентованих ученика је својим  наступима одушевио бројну 

публику. Осим певања и свирања, наши ђаци су приказали и своје способности у плесу, 

глуми и професионалном шминкању. У холу школе постављена је изложба ликовних радова 

талентованих ученика наше школе. 

3. 27. јануар 2020 – на Свечаној академији наступили су Плетисанке, Вања Шевић, 

Христина Татић и Иван Јеринић (музичари). У холу школе је постављена изложба 

пригодних ликовних радова. 

Фебруар – Мај 

Осим редовне наставе, одржаване су и ваннаставне активности. Ученици активни у клубу 

прве су припремали пролог за трећу манифестацију ”Арт хаус Карев”, али на жалост због 

техничких проблема нису успели да финализују пројекат. 

Етно група ”Плетисанке” је упознавала традиционалну музику наше земље и анализирали 

смо снимке са такмичења ВЕФ-а које се одржава сваке године у Неготину како бисмо за 

идућу годину припремили сопствени наступ. 
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Чланови ликовне и фото секције имали су додатне задатке и учествовали на такмичењима 

Европски дневник и Беокулис. 

Јун 

Ученици наших секција узели су учешће и у прослави Дана школе 18. јуна у Свечаној сали 

где су извели 4 музичке тачке у току доделе награда нашим најбољим ученицима, 

носиоцима Вукове дипломе и ђаку генерације. Учествовали су: Теодора Богдановић 1-4, 

клавир, Марко Спасић 1-2, укулеле и вокал, Вања Шевић 4-4, гитара Христина Татић 2-1 

вокал, Лазар Видић 3-5. Вокал и специјални гост, музичар генерације у Десетој београдској 

гимназији који је извео своју композицију уз пратњу наших учесника.  Приказано је више 

од 100 ликовних радова на презентацији која је пратила приредбу. 

 

Награде: 

1. Талентовани солиста Лазар Видић, ученик 3-5 одељења освојио је 96 поена на 

Републичком такмичењу у певању традиционлане песме које је организовао УМБПС и 

Министарство просвете. 

2. Ленка Стојанов – друга награда за фотографију на конкурсу ''Европа и ја'' 

3. Награда ''Музичар генерације'' – Лука Стојићевић 4/2 и Анђела Крагић 4/5 

4. Награда ''Ликовни уметник генерације'' – Марија Богојевић 4/1 и Матеја Марић 4/3 

Похвале за унапређење музичког живота школе: 

- Јована Гајовић  4/1 

- Јелена Сеч  4/1 

- Теодора Арсеновић  4/2 

- Милош Ћук  4/2 

- Уна Шевић  4/3 

- Емили Вулетић  4/3 

- Вања Шевић  4/4 

- Бојан Соколов  4/4 

- Михаило Грујић 4/4 

- Ана Бобић 4/5 

Похвале за унапређење ликовног живота школе: 

- Богдан Јеремић  4/2 
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- Емилија Малиновић  4/2 

- Јелена Контић  4/2 

- Анђела Петровић  4/2 

- Маја Булатовић  4/3 

- Теодора Рашковић 4/3 

- Марија Рудић  4/8 

- Софија Филип  4/8 

- Марко Васић  4/8 

Похвала за фолклор: 

- Анђела Крагић  4/5 

Просечне оцене по одељењима: 
Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/1 Марина Чудов 5,00 

1/2 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/2 Марина Чудов 5,00 

1/4 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/4 Марина Чудов 5,00 

1/5 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/5 Марина Чудов 5,00 

1/6 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/6 Марина Чудов 5,00 

1/7 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/7 Марина Чудов 5,00 

1/8 Снежана 

Филиповић 
4,94 1/8 Марина Чудов 5,00 

1/9 Снежана 

Филиповић 
5,00 1/9   

1/10 Александра Тасић 

Адамовић 
 1/10   

2/1 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/1 Марина Чудов 5,00 

2/2 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/2 Марина Чудов 5,00 

2/3 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/3 Марина Чудов 5,00 

2/4 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/4 Марина Чудов 5,00 

2/5 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/5 Марина Чудов 5,00 

2/6 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/6 Марина Чудов 5,00 

2/7 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/7 Марина Чудов 5,00 

2/8 Снежана 

Филиповић 
5,00 2/8 Марина Чудов 5,00 
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3/1 Снежана 

Филиповић 
4,97 3/Р Марина Чудов 5.00 

3/2 Снежана 

Филиповић 
4,97 3/1 Марина Чудов 5,00 

3/3 Снежана 

Филиповић 
5.00 3/2 Марина Чудов 5,00 

4/1 Александра Тасић 

Адамовић 
 3/3 Марина Чудов 5,00 

4/2 Александра Тасић 

Адамовић 
 4/1 Марина Чудов 5,00 

4/3 Снежана 

Филиповић 
4,97 4/2 Марина Чудов 5,00 

   4/3 Марина Чудов 5,00 

 

 

 

Актив за физичко и здравствено васпитање 

Руководилац актива: Бранко Симић 

У  првом полугодишту школске 2019/20. године наставу физичког васпитања 

изводили су професори: Дара Булић (100%), Драган Чингелић (90%), Бранко Симић (80%) 

и Бојан Ђелкапић (90%). Настава је релизована по плану и програму, а ученици су са 

успехом савладали задатке постављене планом и програмом, па се може констатовати да је  

циљ предмета  као и планирани исходи у потпуности испуњени.  

 Подела часова према  разредима и одељењима у школској 2019/2020. 

 
наставник Драган Чингелић  Бојан Ђелкапић   Дара Булић  Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 
1,2,9 10 / 4,5,6,7,8 

Разред    

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

Разред    трећи 

/одељења 
/ 1,2,3,4,Р 7 5,6,8 

Разред  

четврти/одељења 
2,4 1,3 5,6,7,8 / 

Проценат 

ангажовања 

 

90% 

 

90% 

 

100% 

 

 

80% 

 

Сви  чланови актива физичког и здравственог васпитања реализовали су планиране 

часове редовне наставе у првом полугодишту  школске  2019/2020. год. У току овог 

полугодишта реализовани су и часови који су се односили на припрему ученика за 

такмичење.  
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На почетку првог полугодишта усвајен је план и програма наставе, а настава је 

реализована према унапред заданим исходима за одређене наставне области. У оквиру 

актива је извршена подела задужења према календару такмичења. 

Планирани су термини у којима би се држали часови допунског рада, секција и 

припрема за такмичење. Термини су усклађени са обавезама ученика.  

У току полугодишта је реализована набавка неопходне опреме за одвијање наставног 

процеса. 

Крајем децембра (30.12.2020.) је одржан актив на коме је разматрана проблематика 

критеријума оцењивања, планирања наставе према исходима и повезаности наставних тема 

са другим предметима (међупредметне корелације).  

 

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

У току првог полугодишта ученици су учествовали на следећим такмичењима 

организованим од стране Савеза школски спорт града Београда: 

Кошарка - општинско такмичење- дечаци - друго место 

Фудбал - општинско такмичење -дечаци - четврто место 

Одбојка - општинско такмичење -девојке - треће место 

Баскет 3:3 - градско такмичење – дечаци - друго место 

Баскет 3:3 - окружно такмичење - дечаци - друго место 

Пливање - Десет ученика је такође учествовало и на градском такмичењу из 

пливања.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У току првог полугодишта наставници Дара Булић и Бранко Симић учествовали су 

на семинару за стручно усавршавање на Факултету Спорта и физичког васпитања, назив 

семинара „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус, деце, 

омладине и одраслих“,  док је наставник Бранко Симић учествовао на стручном скупу под 

називом „Аналитика и  дијагностика у спорту и физичком васпитању“ организованом 

од стране Спортског савеза Београда и семинару „Примена ИКТ у настави физичког 

васпитања“ организованом од стране Факултета за спорт и физичко васпитање у Нишу у 

периоду 2.3. – 30.3.2020. године. 
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Настава у другом полугодишту се услед епидемиолошке ситуације реализовала на 

даљину. Због специфичности програма, актив наставника донео је одлуку да наставни 

програм буде прилагођен новонасталој ситуацији и усмерен на развој физичких 

способности. Програм је био прилагођен извођењу у кућним условима. Наставни садржај је 

ученицима био доступан на званичној интернет страници школе. У новонасталој ситуацији 

сва планирана такмичења и спортске манифестације су отказана. 

 Сви  чланови актива физичког и здравственог васпитања реализовали су планиране 

часове редовне наставе у другом полугодишту  школске  2019/2020. год.  

 

Успех ученика и број ослобођених ученика на крају школске 2019./2020. године 

Одеље

ње  

Професор  средња 

оцена 

Ослобођ

ени  

Одељење  Професор  средња 

оцена 

Ослобођ

ени 

I 1 Драган Чингелић 5,00  / III 1 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

I 2 Драган Чингелић 5,00 / III 2 Бојан Ђелкапић   5,00 2  

ученика 

I 4 Бранко Симић 5,00 1 ученик III 3 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

I 5 Бранко Симић 5,00 / III 4 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

I 6 Бранко Симић 5,00 / III 5 Бранко Симић 5,00 2  

ученика 

I 7 Бранко Симић 5,00 / III 6 Бранко Симић 5,00 / 

I 8 Бранко Симић 5,00 / III 7 Дара Булић 5,00 / 

I 9 Драган Чингелић 5,00 / III 8  Бранко Симић 5,00 / 

I 10 Бојан Ђелкапић   5,00 / III R Бојан Ђелкапић   5,00 / 

        

II1 Драган Чингелић 5,00 / IV 1 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

II 2 Драган Чингелић 5,00 / IV 2 Драган Чингелић 5,00 / 

II 3  Драган Чингелић 5,00 / IV 3 Бојан Ђелкапић   5,00 3 

ученика 

II 4 Дара Булић 5,00 2 

ученика 
IV 4 Драган Чингелић 5,00 / 

II 5 Дара Булић 5,00 1 ученик IV 5 Дара Булић 5,00 / 

II 6 Дара Булић 5,00 / IV 6 Дара Булић 5,00 / 

II 7 Дара Булић 5,00 / IV 7 Дара Булић 5,00 / 

II 8 Дара Булић 5,00 / IV 8 Дара Булић 5,00 1 ученик 

II 9 Драган Чингелић 5,00 /     
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ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Руководилац Бранко Симић 

 

Подела  часова  према  разредима  и одељењима у школској 2019/2020. 

 
наставник Снежана Перовић  Александра 

Спасојевић   

Драган Чингелић  Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 
4,5,6,7,8 1,2   

Разред    

други/одељења 

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

 

Настава је релизована по плану и програму, ангажовани наставници су реализовали 

планиране часове редовне наставе у првом полугодишту  школске  2019/2020. год. У току 

овог полугодишта наставници су реализовали заједно са ученицима пројекте које су 

ученици одабрали према својим интересовањима и афинитетима. Теме које су ученици 

обрадили односиле су се на ефекте физичких активности на здравље, утицај психоактивних 

супстанци, утицај алкохола на здравље младих, репродуктивно здравље, утицај медија на 

формирање идеала физичког изгледа код младих, физичке способности код човека... 

У току првог полугодишта наставница Снежана Перовић реализовала је панел 

дискусију на тему:  

 „Здрав и насмејан бити сваки дан“ (Значај правилне исхране и утицај на 

здравље). Панелисти: Љиљана Бибић Бајић, примаријус, специјалиста интерне 

медицине и дипл. хомеопата, Саша Ђорђевић, компанија BEYOND doo из Ниш 

 

Настава у другом полугодишту се услед епидемиолошке ситуације реализовала на даљину. 

Ученици су комуникацију са наставницима остваривали путем електронске поште и преко 

платформи за учење – Едмодо, Гугл учионица. Наставни садржај је био доступан на 

званичној интернет страници школе. Урађене задатке ученици су предавали у дигиталном 

облику путем презентација. Сарадња са ученицима у току наставе на даљину је била на 

високом нивоу. Ученици су успешно савладали планирани програм предмета Здравље и 

спорт.  

II 10 Бојан Ђелкапић   5,00 /     
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 Сви  чланови актива Здравље и спорт реализовали су планиране часове редовне 

наставе у првом полугодишту  школске  2019/2020. год.  

Успех ученика ученика на крају школске 2019/2020. године 

 

 

 

 

 

 

Одељење  Професор  средња оцена 

I 1 Александра Спасојевић   5,00 

I 2 Александра Спасојевић   5,00 

I 4 Снежана Перовић 5,00 

I 5 Снежана Перовић 5,00 

I 6 Снежана Перовић 5,00 

I 7 Снежана Перовић 5,00 

I 8 Снежана Перовић 5,00 

   

II1 Драган Чингелић 5,00 

II 2 Драган Чингелић 5,00 

II 3  Драган Чингелић 5,00 

II 4 Бранко Симић 5,00 

II 5 Бранко Симић 5,00 

II 6 Бранко Симић 5,00 

II 7 Бранко Симић 5,00 

II 8 Бранко Симић 5,00 
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Образовна област математика и природне науке и технологија  

 

Хемија 

Руководилац актива: Пријић Слободанка 

Школска 2019./2020. година започета је усвајањем Годишњег плана рада који 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, 
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а такође, како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области. Исто тако, 

наставници су у већој мери него ранијих година, прилагођавали наставни материјал и 

метод рада индивидуалним карактеристикама ученика. Ученици су подстицани да 

коментаришу и образлажу одговоре. Пожељно је и даље, у још већој мери, подстицати 

интеракцију међу ученицима у виду размене мишљења. 

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 

остваривању 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. 

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 Слободанка Пријић Миљавец 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.  

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. 

Усвојени су уџбеници за школску 2019./2020.год. Наставници су се определили, као 

и предходне школске године за уџбенике у издању Завода за уџбенике и наставна 

средства и издавачке куће Логос. 

Увођењем ванредног стања на територији читаве државе због пандемије корона 

вируса, одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, све школе су 



Прва београдска гимназија 

 46 

престале са радом 16.03.2020.год. Уводи се учење на даљину а онлајн настава је без 

икаквог прекида започета 17.03.20202. год.  

Активности наставника и ученика у остваривању онлајн наставе праћени су на 

основу недељних оперативних планова. Наставници су за свако одељење постављали 

наставне сарџаје. За свако одељење рађен је ПДФ документ са упутствима за учење на 

даљину и додатним материјалима. Комуникација наставник - ученик вршена је путем 

Viber - а, Whats app - а, Еdmodo платформе, Google учионице и е-mail-а.  

Овај изузетно захтеван и комплексан процес био је веома делотворан у датим 

околностима. Уочени недостаци и проблеми превазилажени су са успехом уз велико 

залагање наставника. 

Наставници су након месец дана организоване онлајн наставе  применом принципа 

и захтева формираног праћења и оцењивања ученика прикупили довољно релевантних 

података о напредовању ученика. Тако су се створили услови за давање првих бројчаних 

оцена. Том приликом наставници су имали у виду следеће:  

Прве бројчане оцене за резултате учења на даљину биле су мотивишуће тј. 

подстицајне пре свега за ученике који су предходних месец дана показали да су достигли 

очекиване исходе учења.  

Свака бројчана оцена имала је своје оправдање (доказ) који се могао пронаћи у 

индивидуалним и групним радовима ученика, домаћим задацима, вежбама, онлајн 

проверама и белешкама наставника о одређеним показатељима напредовања у учењу.  

Приликом давања бројчане оцене ученику наставник је имао у кључне захтеве 

програма наставе и учења, ученикове исходе учења и утврђене стандарде постигнућа за 

крај одређеног циклуса образовања. На висину оцене свакако је утицала ученикова 

марљивост, залагање за учење и уложени напор уз уважавање свих ограничења посредне 

комуникације. 

Процес оцењивања био је транспарентан. Оцене су редовно уношене у електронски 

дневник. 

Закључак је да су сви наставници под оваквим околностима, успели да реализују 

програм за школску 2019/2020.год.  
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Сви наставници су задовољни радом ученика. Озбиљност у раду, заинтересованост 

и мотивисаност била је присутна како током редовног одржавања наставе тако и током 

онлајн наставе.  

Школска 2019/2020.год. завршена је успешном реализацијом Годишњег плана рада 

и веома добрим успехом ученика.  

 

 

 

 

Средња оцена на крају школске године:  

 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Катарина Митрић 4,09 2/7 Славица Јелић 4,03 

1/2 Катарина Митрић 4,00 2/8 Тијана Рајевић 4,12 

1/4 Слободанка Пријић 3,57 2/9 Катарина Митрић 4,44 

1/5 Слободанка Пријић 4,10 2/10 Катарина Митрић 4,82 

1/6 Слободанка Пријић 3,90 3/4 Тамара Савић 4,35 

1/7 Слободанка Пријић 3,81 3/5 Славица Јелић 4,04 

1/8 Слободанка Пријић 4,19 3/6 Славица Јелић 3,78 

1/9 Катарина Митрић 4,50 3/7 Славица Јелић 3,69 

1/10 Катарина Митрић 4,38 3/8 Славица Јелић 3,45 

2/1 Тамара Савић 4,37 4/4 Слободанка Пријић 4,20 

2/2 Тамара Савић 4,40 4/5 Слободанка Пријић 4,36 

2/3 Тамара Савић 4,45 4/6 Слободанка Пријић 4,76 

2/4 Јасна Петровић 3,81 4/7 Слободанка Пријић 4,46 

2/5 Јасна Петровић 4,24 4/8 Слободанка Пријић 4,30 

2/6 Јасна Петровић 3,78    
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Биологија 

Председник актива: Зорана Каличанин 

            Актив биологије чине: Домaзетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић Снежана и 

Каличанин Зорана.  

            План рада за ову школску годину смо усвојили 27. 08. 2019. године и трудили смо се 

да га реализујемо.  

Направили смо одабир уџбеника и литературе које смо препоручили ученицима, 

како би градиво било интересантније и 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. Додатна 

настава на којој припремамо ученике за градско и републичко такмичење, због 

епидемиолошке ситуације није одржавана у истом обиму као претходних година. 

На почетку школске године (09. 09. 2019. године)  је одржано иницијално тестирање 

за ученике првог разреда. 

Градиво смо, предвиђено по плану и програму у највећој мери завршиле. Настава за 

први и други разред је реализована по новом реформисаном плану и програму. Наставу 

изборног програма за предмет Здравље и спорт је изводила Перовић Снежана. Услед 

епидемиолошке ситуације настава се од средине марта изводила онлајн. Током онлајн 

наставе контакт са ученицима и активности везане за наставу смо остваривале у највећој 

мери преко имејла, Вајбера, Едмода, Гугл учионице и Зума. Просечне оцене свих одељења 

на крају другог полугодишта су представљене табеларно за сваког наставника. 

 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Перовић Снежана 4,88 3/1 Килибарда Тања 4,70 

1/2 Перовић Снежана 4,87 3/2 Килибарда Тања 4,58 

1/4 Килибарда Тања 4,66 3/3 Килибарда Тања 4,37 

1/5 Килибарда Тања 4,86 3/4 Килибарда Тања 4,59 

1/6 Килибарда Тања 4,87 3/Р Перовић Снежана 4,81 

1/7 Каличанин Зорана 5,00 3/5 Домaзетовић 

Драгана 
4,63 
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1/8 Домaзетовић Драгана 4,58 3/6 Домaзетовић 

Драгана 
4,67 

1/9 / / 3/7 Домaзетовић 

Драгана 
4,59 

1/10 / / 3/8 Домaзетовић 

Драгана 
4,38 

2/1 Перовић Снежана 4,53 4/1 / / 

2/2 Перовић Снежана 4,33 4/2 / / 

2/3 Перовић Снежана 4,77 4/3 / / 

2/4 Килибарда Тања 4,73 4/4 Килибарда Тања 4,86 

2/5 Каличанин Зорана 5,00 4/5 Каличанин Зорана 4,87 

2/6 Каличанин Зорана 4,97 4/6 Домaзетовић 

Драгана 
4,87 

2/7 Каличанин Зорана 5,00 4/7 Каличанин Зорана 5,00 

2/8 Каличанин Зорана 5,00 4/8 Домaзетовић 

Драгана 
4,66 

На крају школске године није било полагања разредних испита а сви ученици су 

имали позитиван успех. Одржана су два допунска испита и један испит за ванредног 

ученика. 

Усвојили смо списак тема за матурски испит који је одржан у јуну 2020. године. За 

израду матурских радова из биологије пријавилo се 38 ученика. Ученици су успешно 

одбранили матурске радове у јуну. 

Школско такмичење је одржано 26. 02. 2020. године за ученике трећег и четвртог 

разреда. Услед епидемиолошке ситуације, градско и републичко такмичење нису одржани. 

 

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.  
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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, Килибарда Тања и Каличанин Зорана 

(одељењске старешине) су у фебруару похађале семинар везан за школско законодавство 

(теме 4 и 6). Перовић Снежана је похађала онлајн семинаре: Интернет учионица, Пројектна 

настава у зеленим темама и Е-часопис.  

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 3/5, Килибарда Тања одељења 4/4, а Каличанин Зорана одељења 1/7. 

 

 

Математика 

Руководилац актива:  Филип Радуловић 

 

На састанку одржаног 26.08.2019. године договорено је да актив за школску годину 

2019/2020. води наставник Филип Радуловић. 

 

На састанцима, актив математике је у првом полугодишту донео одлуку да први писмени 

задатак треба да се одржи у периоду  04-09. новембар 2019. године, други писмени у 

периоду 20-25. јануар 2020. године. 

 

Предложен је заједнички критеријум оцењивања писмених провера знања у односу на 

проценат урађених задатака, и то: 

 

Проценат урађених задатака Оцена 

0%-29% недовољан (1) 

30%-49% довољан (2) 

50%-69% добар (3) 

70%-89% врло добар (4) 
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90%-100% одличан (5) 

 

Шест наставника се пријавило за Државни семинар Друштва математичара Србије 

из математике који се одржава у суботу 08. и недељу 09. фебруара 2020. године на 

Економском факултету у Београду. 

Актив математике је организовао Општинско такмичење из математике у Првој 

београдској гимназији. На Општинском такмичењу из математике, одржаном у суботу 

18.01.2020. године учешће је узело 113 ђака са општине Стари град. Прва београдска 

гимназија као домаћин, обезбедила је четири учионице. Према договору наставника 

математике, свака школа која шаље ђаке на Општинско такмичење, ако шаље до 5 ђака, 

шаље и једног наставника математике да дежура, а ако шаље 5 или више ђака, онда са њима 

шаље и два наставника математике да дежурају.  

Дежурни наставници: из Прве београдске гимназије сви наставници дежурају (укупно 10 

наставника), док су из Електротехничке школе ”Никола Тесла” дошли наставници Андреа 

Радека и  Ивана Јовановић, из Спортске гимназије Младен Штрбац, из Ваздухопловне 

академије Слађана Давидовић и Ана Стевановић. 

Број ђака учесника: Из Прве београдске гимназије учешће је узело 97 ђака, из 

Спортске гимназије 1 ђак, из Ваздухопловно-техничке 7 ђака, из Електротехничке школе 

Никола Тесла 8 ђака. 

Укупно 58 ђака са општине Стари град се квалификовало на Градско такмичење из 

математике.  

Списак ђака је прослеђен Друштву математичара Србије и Јовану Кнежевићу - Председнику 

окружне комисије за организацију такмичења ДМС-Београд. 

 

На државно такмичење пласирали су се:  

ПРВИ разред 

Стефан Мушикић 

Душан Мијатовић 

Александар Камаљевић 

Павле Ковачевић 

Ана Млађеновић 
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ДРУГИ разред 

Милош Пањевац  

Огњен Павловић 

ТРЕЋИ разред 

Инес Павловић  

Марија Драшковић  

ЧЕТВРТИ разред 

Алекса Тривић  

У децембру 2019. године актив математике је предложио теме за матурске радове, које су 

касније усвојене на Наставничком већу. 

 

Настава на даљину 

Почетком рада наставе на даљину, професори математике су усвојили прилагодили начин 

рада. 

На сајту школе ученици су обавештени о плану рада за сваку следећу недељу. Ученицима 

су прослеђени материјали путем имејла, вибера, скајпа или едмодо групе. Такође, ученици 

су добили инструкције које задатке да раде из збирке, и на који начин да пошаљу наставнику 

на преглед (сликану свеску послати на имејл, вибер, едмодо...). Наставници су дали 

ученицима упутство које задатке да погледају из уџбеника како су решени, а које из збирке 

да вежбају. Неки наставници користе платформе за конференцијску везу у реалном времену 

(Зум, Дискорд). Наставници су упућивали ђаке да прате предавања на каналу РТС 

ПЛАНЕТА. Остварена је двосмерна комуникација преко имејла, вибера, едмода. Сваки 

наставник је оставио контак преко кога ученици могу да га контактирају у циљу давања 

савета у вези са решавањем задатака, давање додатних задатака за напредније ученике. 

Праћење рада ученика се вршило кроз слање обавезних домаћих задатака у задатом року. 

Ученици су слали слике урађених задатака наставнику путем мејла, вибера или едмодо 

платформе. Ученици су били дужни да урађене задатке сликају и пошаљу наставнику на 

преглед. 

 

Подела задужења за школску 2020/21. годину 

На састанку Актива, одржаном 30. јуна, реализовано је: 

1) подела дужности у активу математике поводом Општинског такмичења 
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Општинско такмичење из математике организоваће професор Милена Настасијевић 

и професор Ивана Илић. Договорено је да сви наставници дају списак ђака који иду 

на такмичење најкасније до  јануара (под претпоставком да се такмичење одржава 

почетком 2021.године).  Договорено је да  буду дежурни професори на Општинском 

такмичењу из математике: Ивана Илић, Ружица Богдановић, Невена Лукић, Милена 

Настасијевић, Мирослав Глигоров и Лазар Станојковић.  Договорено је да се подсете 

и друге школе чији ђаци учествују на  Општинском  такмичењу  у Првој београдској 

гимназији да дају списак дежурних наставника. 

2) подела дужности у активу математике поводом Градског такмичења 

 Координатор Градског такмичења из математике биће Ивана Илић. Договорено је да 

дежурају: Невена Лукић, Милена Настасијевић и Ивана Илић. По потреби ће се ангажовати  

додатни наставници актива. 

 Прегледају радове: Александра Поповић, Филиповић Александра, Мирослав 

Глигоров и Лазар Станојковић. 

3) изјашњавање актива поводом одржавања такмичења „Кенгур без граница“ у 

школи  

Већином гласова, актив се изјаснио да је против тога да се одржава такмичење 

„Кенгур без граница“ у школи. 

Упознавање са начином рада за школску 2020/21. годину 

После састанка стручних актива 20.августа, актив математике је упознат са почетком 

школске 2020/21. године и начинима за остваривање наставног процеса: 

Сваки наставник ће добити материјале, тј упутство за коришћење ЕДМОДО-а или 

ГУГЛ учионице како би се сваки професор одлучио коју ће платформу користити за рад са 

ђацима који уче "на даљину". 

Може обе платформе да користи. Препорука је да први разред користи Гугл учионицу, а 

старији разреди неку од ове две. 

2. СВЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДИГИТАЛНЕ 

Сваки наставник мора да има "дигиталне наставне јединице", тј сваку лекцију као 

презентацију на рачунару, или аудио-видео снимак. Та наставна јединица треба да се ставља 

на платформу (ЕДМОДО или ГУГЛ учионица) за коју се професор одлучи. 

4. ФИКСНЕ УЧИОНИЦЕ 
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Свако одељење биће у једној учионици коју неће мењати. Дезинфиковаће се столови, кваке 

пред почетак наставе у свакој од смена. 

Изузетак су наставници информатике, који ће бити у кабинетима, и пред сваки долазак 

одељења биће дезинфиковане тастатуре и миш за сваког следећег ђака. 

5. ДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊА: пола-пола 

Свако одељење ће се делити на два дела, од по 15 ђака . Наставник предаје по наставним 

јединицама као прошле године.  

Једна половина је у школи, а друга ту наставну јединицу учи од куће.  

Следеће недеље кад се ротирају, наставник се не враћа на старе јединице, већ наставља са 

градивом под претпоставком  

да су ђаци научили код куће прошле недеље претходне наставне јединице. 

6. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 

Идеја је да се писмени задаци организују у међусмени, која ће трајати 60 минута, да цело 

одељење ради истовремено у две учионице, два наставника су ангажована за дежурство. 

 

 

Средња оцена на крају школске године 

 

Математика 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Ивана Илић 3,58 3/1 Лазар Станојковић 4,00 

1/2 Мирослав Глигоров 3,57 3/2 Лазар Станојковић 3,84 

1/4 Мирослав Глигоров 3,73 3/3 Лазар Станојковић 3,86 

1/5 Мирослав Глигоров 3,93 3/4 Александра Поповић 3,68 

1/6 Мирослав Глигоров 3,77 3/Р Мира Гајић 3,81 

1/7 Ружица Богдановић 4,12 3/5 Александра 

Филиповић 
3,56 

1/8 Ружица Богдановић 4,23 3/6 Мира Гајић 3,67 

1/9 Невена Лукић 4,75 3/7 Александра 

Филиповић 
3,21 

1/10 Невена Лукић 4,57 3/8 Александра 

Филиповић 
3,45 

2/1 Лазар Станојковић 3,50 4/1 Милена Настасијевић 3,70 

2/2 Мирослав Глигоров 3,43 4/2 Милена Настасијевић 3,92 

2/3 Филип Радуловић 3,90 4/3 Милена Настасијевић 3,67 

2/4 Ружица Богдановић 4,19 4/4 Александра Поповић 4,10 
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2/5 Лазар Станојковић 4,34 4/5 Александра 

Филиповић 
3,77 

2/6 Ружица Богдановић 4,03 4/6 Мира Гајић 3,90 

2/7 Лазар Станојковић 4,17 4/7 Мира Гајић 3,67 

2/8 Александра 

Поповић 
3,26 4/8 Невена Лукић 4,69 

2/9 Невена Лукић 4,61    

2/10 Александра 

Поповић 
4,36    

 

 

 

Дискретна математика 

Ивана Илић 2/9    -  4,78  

 

Филип Радуловић 2/10  -   5,00  

 

 

На активу математике одржаном 27. августа, договорено је да руководиоци актива за 

следећу школску годину буду Лазар Станојковић и Мирослав Глигоров. 

 

 

Рачунарство и информатика 

Руководилац актива: Милош Пушић 

 

1. Реализација наставе, критеријум оцењивања 

2. Реализација наставе на даљину 

3. Уџбеници 

4. Матурске теме 

5. Подела часова 

6. Техничка опремљеност 

 

1. Вођена је дискусија како треба водити час (изношење основних критеријума за успешно 

вођену наставу). Договор о изједначавању критеријума наставника и један од начина за 

постизање тог циља је организовање огледних предавања на коме ће бити сви чланови  

актива.  
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Организована је допунска настава за ученике првог и трећег разреда који по 

мишљењу професора имају проблема у разумевању програма који је за њих предвиђен 

(као и за све друге разреде у колико има потребе).  

Успех по одељењима дат је на крају овог извештаја.  

2. У марту је организована обука наставника за коришћење Едмода, а у августу Гугл 

учионице. Од марта до јуна наставници су преко платформи слали материјале 

ученицима и држали онлајн часове преко Зум-а. Чланови актива су били информатичка 

подршка целом колективу у периоду онлајн наставе. 

3. Предложени су уџбеници и збирке од стране Министарства просвете.  

4. Матурске теме су благовремено предате. Што се тиче плана и програма, професори 

актива рачунарства и информатике су га у потпуности испунили. 

5. Новоуписано одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и 

информатику значајно је повећало 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 наставником са 

непуном нормом часова. 

6. Формиран је још један кабинет информатике – бивши секретаријат. Сада можемо да 

користимо пет кабинета информатике. Ради се на повећању броја рачунара у постојећим 

кабинетима и предлог актива је да буду два кабинета са по 15 рачунара. 

 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Саша Домазетовић 5,00 2/9 Милош Пушић 

(Програмирање) 

4,83 

Вера Буловић  5,00 

1/2 Саша Домазетовић 5,00 2/9 Филип Радуловић 

(Прим. рачунара) 

 

5,00 

Вера Буловић 5,00 

1/4 Оливера Беговић 4,60 2/9 Филип Радуловић 

(Мреже) 

5,00 

Ивана Илић 4,60 

1/5 Оливера Беговић 4,93 2/10 Милош Пушић 4,73 
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Ивана Илић 5,00 (Програмирање) 

1/6 Горан Милошевић 4,53 2/10 Радана Кизић 

(Прим. рачунара) 

5,00 

Оливера Беговић 4,61 

1/7 Оливера Беговић 4,94 2/10 Филип Радуловић 

(Мреже) 

5,00 

Милена 

Настасијевић 

5,00 

1/8 Оливера Беговић 4,81 3/1 Саша Домазетовић 5,00 

Милена 

Настасијевић 

5,00 

1/9 Бранко Врховац 

(Програмирање) 

4,75 3/2 Радана Кизић 4,19 

1/9 Радана Кизић 

(Прим. Рачунара) 

4,60 3/3 Саша Домазетовић 5,00 

1/9 Филип Радуловић 

(Рач. системи) 

5,00 3/4 Саша Домазетовић 5,00 

1/10 Бранко Врховац 

(Програмирање) 

4,76 3/5 Горан Милошевић 4,52 

1/10 Филип Радуловић 

(Рач. системи) 

5,00 4/6 Оливера Беговић 4,44 

2/1 Саша Домазетовић 5,00 4/7 Ивана Илић 7,70 

Вера Буловић 5,00 

2/2 Саша Домазетовић 5,00 4/8 Горан Милошевић 4,17 

Вера Буловић 5,00 

2/4 Горан Милошевић 4,12 3/Р Милош Пушић 

(Програмирање) 

4,76 

2/5 Горан Милошевић 4.42 3/Р Бранко Врховац 

(ООР) 

4,76 

2/6 Горан Милошевић 4,06 3/Р Радана Кизић 

(Базе) 

4,95 

Милена 

Настасијевић 

4,81 

2/7 Милена 

Настасијевић 

4,93 3/Р Филип Радуловић 

(Прим. рачунара) 

5,00 
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2/8 Милена 

Настасијевић 

4,74 4/5 Оливера Беговић 4,40 

4/1 Вера Буловић 5,00 4/6 Оливера Беговић 4,77 

4/2 Вера Буловић 5,00 4/7 Оливера Беговић 4,57 

4/3 Вера Буловић 5,00 4/8 Оливера Беговић 4,55 

4/4 Вера Буловић 5,00    

 

 

Географија 

Руководилац актива: Борислав Светозаревић 

Актив географије чине: Невенка Грабунџија, Синиша Вукадиновић и Борислав 

Светозаревић. 

План рада за школску 2019/2020 годину усвојен је у августу 2019. године. Током ове 

школске године коришћени су следећи уџбеници: Географија за први разред гимназије 

Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловића и Снежана Ђурђић, издавача Завод за уџбенике. 

За другу годину није било одобрених уџбеника па су професори користили као један од 

извора стари уџбеник за други разред гимназије  Снежане Вујадиновић и Дејана Шабића 

издавач  ЛОГОС,  као и своје универзитетске уџбенике и другу стручну литературу коју су 

прилагођавали узрасту ученика и наставним јединицама. За трећу годину коришћен је 

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 часовима допунске наставе најчешће су поправљане оцене којима 

ученици нису били задовољни. 

На крају школске године није било негативних оцена. Просечне оцене биле су на 

вишем  нивоу од прошлогодишњих. Томе је највише допринела онлајн настава и 

немогућност реалнијег оцењивања ученика. Онлајн настава је организована од 23. марта. 

Због онлајн наставе број оцена у другом полугодишту није морао бити четири,  већ је била 

довољна и само једна оцена. Онлајн настава је организована због увођења ванредног стања 

у Србији које је проузроковао корона вирус. Професори су са ученицима имали контакт 



Прва београдска гимназија 

 59 

преко програмски платформи као што су Зум, Едмодо, Вибер, Дискорд, Гугл учионица и 

друге. У јуну ученици који нису били задовољни оценама могли су да одговарају и 

евентуално поправе оцене. Одговарање је организовано у просторијама школе строго 

поштујући заштитне мере од корона вируса.  

 

Средња оцена по одељењима на крају школске 2019/2020: 

 
одељење професор средња 

оцена 

одељење професор средња 

оцена 

1-1 Борислав 

Светозаревић 

4,42 2-6 Синиша 

Вукадиновић 

4,41 

1-2 Борислав 

Светозаревић 

4,53 2-7 Синиша 

Вукадиновић 

4,87 

1-4 Невенка 

Грабунџија 

4,80 2-8 Синиша 

Вукадиновић 

4,76 

1-5 Невенка 

Грабунџија 

4,97 2-9 Борислав 

Светозаревић 

4,61 

1-6 Невенка 

Грабунџија 

4,94 2-10 Борислав 

Светозаревић 

4,68 

1-7 Борислав 

Светозаревић 

4,81 3-1 Невенка 

Грабунџија 

4,81 

1-8 Борислав 

Светозаревић 

4,81 3-2 Невенка 

Грабунџија 

4,84 

1-9 Борислав 

Светозаревић 

4,20 3-3 Невенка 

Грабунџија 

4,69 

1-10 Борислав 

Светозаревић 

4,57 3-4 Невенка 

Грабунџија 

4,77 

2-1 Борислав 

Светозаревић 

4,67 3-5 Невенка 

Грабунџија 

4,81 

2-2 Борислав 

Светозаревић 

4,83 3-6 Невенка 

Грабунџија 

5,00 

2-3 Борислав 

Светозаревић 

4,97 3-7 Невенка 

Грабунџија 

4,86 

2-4 Синиша 

Вукадиновић 

4,38 3-8 Невенка 

Грабунџија 

4,86 
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2-5 Синиша 

Вукадиновић 

4,93    

 

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 различити. 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 је примењено у мањој мери. Трудили смо се да ускладимо критеријум оцењивања и 

донесли одговарајућа правила којих се придржавају сви чланови актива. 

Извршена је и анализа програма екскурзија. Констатовано је да су изведене 

екскурзије и анализе извештаја већ годинама у назад изузетно добри без проблема и замерки 

тако је било и ове школске године. Услед ситуације са корона вирусом извођење екскурзија 

следеће школске године прилагодиће се са препорукама Министарства просвете. 

Предлози за матурске теме су проширени увођењем неких нових тема. 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 који је у другом полугодишту смањен на само једну обавезну оцену. 

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. 

За наредну школску годину предложена је следећа подела часова: 

Невенка Грабунџија (Нови професор) :1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 2-1, 2-2, 2-9, 2-10 

Борислав Светозаревић:1-1, 1-2, 1-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 3-1, 3-2, 3-3 

Синиша Вукадиновић:3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 

 

 

Физика 

Руководилац актива:  Лујић Виолета 

 

1. Реализација редовне, допунске и додатне наставе 

2. Анализа успеха ученика 
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3. Анализа такмичења 

4. Реализација матурских испита 

5. Подела часова 

6. Анализа семинара 

7. Корелација са другим предметима 

  

1. 

Ове школске године је извршена следећа подела часова: 

Милан 

Прокић   

Чедо 

Шкорић    

Славиша 

Весић    

Виолета 

Лујић   

Светлана 

Дамјановић   

Мaрија 

Марковић 

2-4 4   4-3 2   2-9 3   3-5 3.5   4-1 2   2-1 2 

2-8 4   4-4 5.81   2-10 3   3-6 3.5   4-2 2   2-2 2 

4-7 5.81   3-3 2.17   2-5 4   3-7 3.5   3-1 2.17   2-3 2 

4-8 5.81   3-4 3.5   2-6 4   3-8 3.5   3-2 2.17   1-1 2 

    3-R 3.5   2-7 4   1-5 2   4-5 5.81   1-2 2 

    1-9 2   1-4 2   1-6 2   4-6 5.81   1-7 2 

    1-10 2         1-8 2             

                                

  19.62    20.98    20    20    19.96    12 

 

Сви чланови актива физике реализовали су планиране часове редовне, додатне и допунске 

наставе у школској 2019/2020. год. Oд 16. 03. 2020, због пандемије корона вируса, наставни 

процес се одвијао на даљину. 

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. У току наставе на даљину наставници су стално били у контакту са 

ученицима преко различитих платформи. Сви ученици су учествовали у настави и редовно 

извршавали своје обавезе. За ученике који нису били задовољни предложеном закључном 

оценом организовано је испитивање у школи по посебном распореду а у складу са важећим 

епидемиолошким препорукама. 
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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. 

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 Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Марија Марковић 4,64 3/1 Светлана Дамјановић 3,65 

1/2 Марија Марковић 4,60 3/2 Светлана Дамјановић 3,16 

1/4 Марија Марковић 4,37 3/3 Чедо Шкорић 4,31 

1/5 Виолета Лујић 3,79 3/4 Чедо Шкорић 4,90 

1/6 Виолета Лујић 3,94 3/Р Чедо Шкорић 4,71 

1/7 Марија Марковић 4,81 3/5 Виолета Лујић 3,56 

1/8 Виолета Лујић 3,71 3/6 Виолета Лујић 3,67 

1/9 Чедо Шкорић 4,80 3/7 Виолета Лујић 3,52 

1/10 Чедо Шкорић 4,90 3/8 Виолета Лујић 3,52 

2/1 Марија Марковић 4,40 4/1 Светлана Дамјановић 2,78 

2/2 Марија Марковић 4,63 4/2 Светлана Дамјановић 3,04 

2/3 Марија Марковић 4,77 4/3 Чедо Шкорић 4,10 

2/4 Милан Прокић 4,00 4/4 Чедо Шкорић 4,79 

2/5 Славиша Весић 4,24 4/5 Светлана Дамјановић 3,67 

2/6 Славиша Весић 4,06 4/6 Светлана Дамјановић 4,13 

2/7 Славиша Весић 3,93 4/7 Милан Прокић 4,20 
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2/8 Милан Прокић 4,18 4/8 Милан Прокић 4,17 

2/9 Славиша Весић 3,94    

2/10 Славиша Весић 4,36    

 

 

3.  

У суботу, 25. 01. 2020. године у нашој школи одржано је Општинско 

такмичење из физике. Интересовање ученика за такмичење, из године у годину, расте. Ове 

године на такмичење су изашла 93 ученика. 

 Одличне резултате и пласман на Окружно такмичење остварила су 34 

ученика.  

 

 

 

 

 

 

Име и презиме 

ученика разред 

Име и презиме 

наставника 

1 Давид Улниковић  1 Марија Марковић 

2 Огњен Павловић  1 Чедо Шкорић 

3 Душан Марић  1 Чедо Шкорић 

4 Филип Перковић  1 Виолета Лујић 

5 Марија Крунић  1 Чедо Шкорић 

6 Урош Милићевић  1 Чедо Шкорић 

7 Филип Радовић  1 Виолета Лујић 

8 Андреја Милутиновић  1 Чедо Шкорић 

9 Софија Здравковић  1 Виолета Лујић 

10 Дарио Стефановић  1 Виолета Лујић 

11 Лазар Маринковић  1 Чедо Шкорић 

12 Иван Јеринић  1 Виолета Лујић 

13 Аранђел Јовичић  1 Виолета Лујић 

14 Милош Пањевац 2 Славиша Весић 

15 Немања Недић 2 Славиша Весић 

16 Милош Ракић 2 Славиша Весић 

17 Игор Јањић 2 Славиша Весић 

18 Ана Златановић 2 Славиша Весић 
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19 

Александар 

Стефановић 2 Славиша Весић 

20 Милица Вуловић 2 Славиша Весић 

21 Ана Вуксановић 2 Славиша Весић 

22 Ива Јеловић 2 Славиша Весић 

23 Страхиња Батањски 2 Славиша Весић 

24 Максим Михаиловић 3 Виолета Лујић 

25 Теодор Ђелић 3 Чедо Шкорић 

26 Лазар Видић 3 Виолета Лујић 

27 Никола Ристановић 3 Виолета Лујић 

28 Бранко Богдановић 3 Виолета Лујић 

29 Александар Јањић 3 Виолета Лујић 

30 Маја Крстић 3 Виолета Лујић 

31 Мирослав Поповић 4 Светлана Дамјановић 

32 Светлана Поњавић 4 Милан Прокић 

33 Урoш Палeвић 1гама Марија Марковић 

34 Нeмања Личина 1гама Марија Марковић 

 

Окружно такмичење је одржано у недељу, 22. 02. 2020. године, на Машинском  факултету. 

Наши ученици опет су остварили велики успех. Освојили су 27 награда а 10 ученика у бета 

и 2 ученика у гама категорији остварили су пласман на Државно такмичење.                        

  
Имe и прeзимe Разред Наставник 

Награда на 

Окружном 
Државно такмичење 

1 Урoш Палeвић 1/1 Марија Марковић 

2.награда, гама 

категорија 

пласман на Државно 

такмичење 

2 Нeмања Личина 1/1 Марија Марковић 

2.награда, гама 

категорија 

пласман на Државно 

такмичење 

3 Филип Пeркoвић 1/6 Виолета Лујић 1. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

4 Oгњeн Павлoвић 1/9 Чедо Шкорић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

5 Душан Марић 1/10 Чедо Шкорић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

6 Мариjа Kрунић 1/9 Чедо Шкорић 2. награда   

7 Сoфиjа Здравкoвић 1/6 Виолета Лујић 2. награда   

8 Давид Улникoвић 1/4 Марија Марковић 2. награда   

9 Урoш Милићeвић 1/10 Чедо Шкорић 3. награда   

10 Аранђeл Joвичић 1/8 Виолета Лујић 3. награда   

11 Дариo Стeфанoвић 1/5 Виолета Лујић 3. награда   
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12 Лазар Маринкoвић 1/10 Чедо Шкорић 3. награда   

13 Милoш Пањeвац 2/9 Славиша Весић 1. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

14 Милoш Ракић 2/10 Славиша Весић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

15 Aна Златанoвић 2/6 Славиша Весић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

16 Нeмања Нeдић 2/6 Славиша Весић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

17 Aна Вуксанoвић 2/7 Славиша Весић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

18 Aлeксандар Стeфанoвић 2/9 Славиша Весић 3. награда   

19 Игoр Jањић 2/10 Славиша Весић 3. награда   

20 Ива Jeлoвић 2/5 Славиша Весић 3. награда   

21 Максим Михаилoвић 3/5 Виолета Лујић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

22 Aлeксандар Jањић 3/6 Виолета Лујић 2. награда   

23 Лазар Видић 3/6 Виолета Лујић 3. награда   

24 Бранкo Бoгданoвић 3/8 Виолета Лујић 3. награда   

25 Никoла Ристанoвић 3/5 Виолета Лујић 3. награда   

26 Teoдoр Ђeлић 3/Р Чедо Шкорић 3. награда   

27 Мирoслав Пoпoвић 4/6 Светлана Дамјановић 2. награда 

пласман на Државно 

такмичење 

 

Државно такмичење из физике  није одржано због пандемије корона вируса. 

На жалост, ове године нас је пандемија корона вируса спречила и да одржимо 

традиционални шести по реду “Фестивал физике“.  

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.  

5. 

За наредну школску годину предложена је следећа подела часова: 

 

Милан 

Прокић   

Чедо 

Шкорић   

Славиша 

Весић   

Виолета 

Лујић   

Светлана 

Дамјановић   

Marija 

Maрковић 
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3-1 2   4-2 2   1-9 2   2-4 4   1-1 2   1-4 2 

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

3-3 2   4-4 5.81   3-6 3   2-6 4   1-3 2   1-6 2 

3-4 3   4-R 4   3-7 3   2-7 4   4-1 2   1-7 2 

4-5 5.81   2-9 3   3-8 3   2-8 4   4-8 5.81   1-8 2 

4-6 5.81   
2-

10 3   3-9 3         4-7 5.81   2-1 2 

            3-10 3               2-2 2 

                                  

  20.62     19.81     20     20     19.62     14 

 

6. 

 

На жалост, нико од наставника, већ другу годину за редом, није присуствовао, 

Републичком семинару о настави физике. Прошле године због недостатка финансијских 

средстава а ове семинар није одржан због пандемије корона вируса. 

Чланови актива су савладали програм обуке стручног усавршавања :“ Школско 

законодавство - основа развоја образовања и васпитања.“ који је одржан у току зимског 

распуста у нашој школи. Семинар је акредитован и објављен у Каталогу Завода за 

унапређивање образовања и васпитања под бројем 404  (категорија К1, приоритет П4, 16 

бодова).  

 

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. 

 

Образовна област друштвених наука и филозофије 

 

Актива друштвених наука и филозофије  
Руководилац актива: Биљана Крстић 

 

 Руководилац области и актива: Биљана Крстић, професор историје 
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 Чланови образовне области, односно актива друштвених наука су: Милан 

Гачановић, проф. Устава и права грађана и Грађанског васпутања, Светозар Јованчевић, 

проф. Грађанског васпитања, Милорад Пено, проф. веронауке, Ирис Јанковић и Немања 

Каначки професори Филозофије, Ивана Поповић и Александра Спасојевић професори 

Психологије, Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић, Биљана Крстић, Стефан 

Дамњановић и Владимир Церовац професори и Историје. Стефан Дамњановић и 

Александра Спасојевић предају и изборни пакет Појединац, група и душтво. План рада за 

школску 2019/20. усвојен је 27. августа 2019. године. 

 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 прилагодили су наставу новом програму наставе и учења у складу са препорукама 

и обуком коју су прошле током маја и јула месеца. Биљана Крстић је и ове године била 

водитељ за три групе наставника које су прошле обуку за примену програма наставе и учења 

за историју. Подељена су задужења везана за ваннаставне активности.   

У оквиру манифестације „Дани Европске баштине“, у сарадњи са проф. ликовне културе 

Марином Чудов реализована су предавања ученика:  

Кућа Димитрија Крсмановића, Кнеза Симе Марковића 2 – Ана Бобић, Ана 

Поповић, Лазар Бабовић 

Зграда Патријаршије, Кнеза Симе Марковића 6 – Иван Благојевић, Лазар Вићић, 

Константинос Пантос, Миљан Каралић, Павле Стојичић 

Кућа Милорада Павловића, Краља Петра 11-13 и Кућа трговца Црвенчанина, 

Краља Петра 15 – Алекса Марински, Алекса Тривић и Милош Војновић 

Зграда Јакова Челебоновића, Вука Караџића 18, Маша Миладиновић, Сања 

Пејчић и Јулија Стамболија 

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 припремили за полагање 
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матуре. У настави  историје се много више пажње поклања анализи историјских извора и 

писању есеја.  

 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.  

  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. Чланови актива су радили и на у саглашавању критеријума 

оцењивања.  

Просечне оцене професора и одељења приказани су на наредним табелама. 

 

 

 

Историја 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Сузана Димитријевић 3,77 2/8 Биљана Крстић 4.29 

1/2 Сузана Димитријевић 4,00 2/9 Владимир Церовац 4,78 

1/4 Сузана Димитријевић 3,97 2/10 Владимир Церовац 4,86 

1/5 Сузана Димитријевић 4,34 3/1 Драгана 

Радосављевић 

4,58 

1/6 Сузана Димитријевић 4,39 3/2 Драгана 

Радосављевић 

3,84 

1/7 Стефан Дамњановић 4,44 3/3 Драгана 

Радосављевић 

4,00 

1/8 Биљана Крстић 4,50 3/4 Драгана 

Радосављевић 

4,84 

1/9 Сузана Димитријевић 4,35 3/5 Стефан Дамњановић 4,81 
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1/10 Владимир Церовац 4,52 3/6 Стефан Дамњановић 4,81 

2/1 Драгана Радосављевић 3,83 3/7 Стефан Дамњановић 4,93 

2/2 Драгана Радосављевић 4,10 3/8 Стефан Дамњановић 4,66 

2/3 Драгана Радосављевић 4,48 4/1 Сузана Димитријевић 4,67 

2/4 Биљана Крстић 4,38 4/2 Сузана Димитријевић 4,80 

2/5 Биљана Крстић 4,90 4/3 Драгана 

Радосављевић 

4,87 

2/6 Сузана Димитријевић 4,41    

2/7 Биљана Крстић 4,70    

 

Психологија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

2/1 Александра 

Спасојевић 

4,90 2/4 Ивана Поповић 4,46 

2/2 Александра 

Спасојевић 

4,97 2/5 Ивана Поповић 4,79 

2/3 Ивана Поповић 4,65 2/6 Ивана Поповић 4,50 

3/Р Александра 

Спасојевић 

4,97 2/7 Ивана Поповић  4,63 

   2/8 Ивана Поповић 4,38 

 

 

 

Филозофија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Ирис Јанковић 3,97 4/1 Ирис Јанковић 3,33 

3/2 Ирис Јанковић 3,61 4/2 Немања Каначки  4.92 

3/3 Немања Каначки 4.83 4/3 Ирис Јанковић 3,00 
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3/4 Ирис Јанковић 4,55 4/4 Ирис Јанковић 3,66 

3/5 Немања Каначки 4.89 4/5 Немања Каначки 4.77 

3/6 Ирис Јанковић 4,37 4/6 Немања Каначки 4.93 

3/7 Немања Каначки 4.83 4/7 Ирис Јанковић 3,90 

3/8 Немања Каначки 4.93 4/8 Ирис Јанковић 3,76 

  

Појединац, група и друштво  

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Александра 

Спасојевић 

5,00 1/6 Стефан Дамњановић 5,00 

1/2 Александра 

Спасојевић 

5,00 1/7 Стефан Дамњановић 5,00 

1/4 Стефан Дамњановић 5,00 1/8 Стефан Дамњановић 5,00 

1/5 Стефан Дамњановић 5,00 

 

 

Драгана Радаосављевић је 24. и 26. 9. 2019. године одржала угледни час у одељењима треће 

године: Србија у Првом светском рату.  

 И ове године ученици наше школе су 21. октобра присуствовали Великом школском 

часу у Шумарицама. Истог дана у Свечаној сали школе одржана је трибина ДА СЕ НИКАД 

НЕ ЗАБОРАВИ, ХОЛОКАУСТ, ДА СЕ НИКАД НЕ ПОНОВИ–МУЗКА ПИШЕ СЕЋАЊЕ. 

На трибини су учествовали Српско-јеврејско певачко друштво, др Милан Кољанин-

историчар, проф. Милан Кољанин-историчар, г-ђа Мирјана Грујић-преживела и модератор 

Марлена Weinberger Павловић. 

 Делегација наше школе је од 1. до 3. децембра 2019. године, била је у посети 

Гимназији у Косовској Митровици која прославља стогодишњицу постојања. Као чланови 

делегације, у посети нашој братској школи, било је 8 ученика и 7 професора. Међу 

професорима су бли и чланови нашег актива Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић, 

Владимир Церовац и Стефан Дамњановић. Након доласка у Косовску Митровицу ученици 

и профеосри су присуствовали културно-уметничком програму и свечаној академији. 
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Другог дан нашег боравка домаћини су нам организовали обилазак српских 

средњовековних манастира Сочанице, Бањске и Свете Петке код Церањске реке. Обе вечери 

смо провели у пријатном дружењу са нашим домаћинима. Том приликом смо однели и 

пригодне поклоне и хуманитарну помоћ коју су ученици и професори прикупили за ову 

прилику. Две гимназије сарађују од 2004. године. 

 У нашој школи је 22. 2. 2020. одржано општинско такмичење из историје на којем су 

учествовала 24 ученика. Слаб одзив ученика је последица продуженог зимског распуста 

због епидемије грипа и касног објављивања календара такмичења. Актив професора 

историје општине Стари град се због тога обратио Друптву историчара са молбом да се 

успостави боља и правовремена сарадња као би се избегли овакви проблеми.  

 На градско такмичење се пласирило 11 наших ученика: 

 

Први разред 
Име и презиме Школа Професор Број 

поена 

Ранг 

Милица Благојевић Прва београдска 

гимназије 

Стефан 

Дамњановић 
36 II 

 

 

Други разред ПМС 
Име и презиме Школа Професор Број 

поена 

Ранг 

Немања Недић Прва београдска 

гимназија 

Сузана 

Димитријевић 

39 I 

 

Трећи разред ПМС и Четврти разред ДЈС 
Име и презиме Школа Професор Број 

поена 

Ранг 

Јанко Аранђеловић Прва београдска 

гимназија 

Драгана 

Радосављевић 
40 I 

Александар 

Даниловић 

Прва београдска 

гимназија 

Драгана 

Радосављевић 
40 I 

Алекса Милић Прва београдска 

гимназија 

Стефан Дамњановић 39 I 

Никола Уљар Прва београдска 

гимназија 

Стефан Дамњановић 39 I 

Иван Благојевић Прва београдска 

гимназија 

Сузана 

Димитријевић 

38 I 
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Филип Ђекић Прва београдска 

гимназија 

Сузана 

Димитријевић 

38 I 

 

Током „наставе на даљину“ чланови актива су редовно постављали наставне 

материјале и редовно комуницирали са ученицима преко различитих платформи: мејл, 

воцап, вајбер, едмодо, гугл учионица. 

 На састанцима у  августу месецу, чланови актива су усагласи годишње и оперативне 

планове. Комуникација ће се обављти преко платформи Едмодо и Гугл учионица.  

 Од почетка школске 2019/20. ученицима је понуђен изборни пакет Појединац, група 

и друштво. Формиране су три групе у којима су наставу изводили професори Стефан 

Дамњановић и Александра Спасојевић. Захваљујући њиховој преданости и ангажованости 

у другом разреду је формирано шест група за овај изборни пакет. Поред овог, професори 

нашег актива изводиће наставу и за изборне пакете Методологија научног истраживања и 

Религије и цивилизације. За изборни пакет Религије и цивилизације владала је велика 

заинтересованост ученика па је формирано укупно 6 група.  

 

 

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, Ана Тадић Пантос, родитељ, дца члана школског 

одбора, представници локалне заједнице и , ученица Маша Бубања 3/7. 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 
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Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, метода 

и техника рада 

У току школске 2019/2020., више наставника реализовало је угледне/огледне часове: 

1.Српски језик и књижевност: Драгана Стојановић,  огледни час „Примена стечених знања 

о математичким функцијама у анализи књижевних ликова“; Данијела Вујетић, огледни час 

„Ујка Вања“ Антон Павлович Чехов. 

2. Историја: Драгана Радосављевић, огледни час  „Србија у Првом светском рату“; угледни 

час „Историја српске уставности“ заједно са Миланом Гачановићем; угледни час „Други 

светски рат“ 

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). Због промене начина рада школе условљене пандемијом Covid 19 

наставници нису били у могућности да реализују планиране угледне/огледне часове у 

другом полугодишту. 

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интелектуалним 

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 акредитовани семинар „Школско законодавство – основа развоја 

образовања и васпитања“: Ученик одговоран учесник образовања и васпитања; Наставник 

и стручни сарадник – часна професија. У оквиру хоризонталног усавршавања, Саша 

Домазетовић је после завршене обуке за коришћење програма Python и Jupiter у оквиру 

предмета рачунарство и инфроматика за други разред, пренео стечена знања и искуства 

наставницима свог актива. Осим тога, Ивана Илић, Бранко Врховац и Милош Пушић 

обучили су наставнике за рад на платформама Едмодо и Гугл учионица. 

 

Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката 
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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 (пројекат Доградња 

спортске сале и пројекат Отварање новог ИТ кабинета)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 рачунарске опреме за нови кабинет рачунарства и 

информатике – групе ИТ одељења у Првој београдској гимназији. Затим, набавку  
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рачунарске мреже за нови кабинет рачунарства и информатике, сервисирања дотрајале 

рачунарске и видео опреме, као и надоградњу 11 рачунара школе. 

Директор је обезбедио набавку ЛЦД телевизора за кабинет уметности, два преносила аудио 

уређаја за наставу страних језика и један ласерски штампач.  

Raiffeisen banка је, на молбу директора, донирала Гимназији 15 одговарајућих рачунара са 

пратећом опремом.   

 

Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа. 

 

Задатак 1: Побољшање мотивације запослених 

Директор школе  организовао је неформална дружења за чланове колектива поводом Нове 

године и школске славе „Свети Сава“.   

 

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“. 

 

Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе. 

 

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 гимназијама у Србији 

 

Директор школе обезбедио је потребне услове за наставак пројекта Арт караван који је ове 

године проширен у Арт-Еко караван. Наставници уметничких предмета и биологије преко 

40 ученика Гимназије реализовало је богат културно-научни програм  током новембра 

месеца у Кикинди. Уз то, обезбедио је и потребне услове за путовање ученика и професора 

ради наступа ђачких бендова, приликом обележавања 180 година од оснивања Неготинске 

гимназије. У делегацији Прве београдске гимназије била је и женска одбојкашка екипа која 

је том приликом одиграла  пријатељску утакмицу. 

 

Успостављена је сарадња са 1st Gymnasium School of Kavala и планиран долазак у Београд 

за месец март који је отказан због епидемиолошке ситуације. 
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Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, у школској 2019/20. години 

 

И у току ове, специфичне школске године, одржавани су редовни састанци Тима за заштиту 

деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,  превенцију 

насиља међу ученицима ( у другом полугодишту, од марта, путем е-комуникације).  

Као и претходних година, одељењским старешинама првих разреда je одмах у септембру, 

на почетку школске године, подељен текст о врстама, узроцима, последицама насиља, као 

и начину превенције и реаговања на исто, који је обрађиван са ученицима 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 

Наставници су информисани да кроз наставу, у складу са својим предметом, разговарају са 

ученицима о насиљу, узроцима и последицама, као и здравим начинима живота (посебно на 

изборном предмету Спорт и здравље) 

У школи су као и увек,  у циљу опште безбедности и сигурности наших ученика и свих 

запослених,  организована дежурства наставника и ученика, дежурство радника обезбеђења 

као и упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања (на часовима одељењског 

старешине). 

Тим је и ове школске године,  у сарадњи са одељењским старешинама пратио међуљудске 

односе у одељењима и реаговао у једном случају електронског насиља између ученика, као 

и у једном случају вербалног. 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 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 

свега 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, 
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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. Ученици су се два пута одазвали хуманитарној 

акцији као добровољни даваоци крви. 

Тим је и ове школске године наставио контакте и сарадњу 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. 

Посебно бисмо истакли да су се у условима онлајн наставе, тј. учења на даљину, као 

последице проглашене пандемије, наша Управа, наставници,Тим и сви запослени, крајње 

добро и успешно организовали у новонасталим околностима. Редовна комуникација са 

одељењским старешинама и ученицима је допринела да све прође у хармоничној и радно-

мотивишућој атмосфери без икаквих конфликата и недоумица. Психолошко-педагошка 

служба и управа школе су све време били на располагању како ученицима, тако и наставном 

особљу школе.                                                   

 чланови Тима:  

                                                                        Александар Андрејић – директор школе 

                                                                        Марина Милић – секретар школе     

                                                                        Бранка Достанић  – психолог школе 

                                                                        Татјана   Живковић - педагог школе 

                                                                        Александра Спасојевић – проф. психологије 

                                                                        Снежана Кузмановић – проф. социологије 

                                                                        Ирис Јанковић – проф. филозофије 

                                                                        Срђан Милошевић, представник родитеља 

                                                                    Филип Симовић, представник ученика 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Чланови Тима за самовредновање били су: Александар Андрејић, директор школе, Татјана 

Живковић, педагог, Каличанин Зорана, наставник, Чудов Марина, наставник, Катарина 

Крнетић, наставник, Ирис Јанковић, наставник, Милена Настасијевић, наставник, Жељка 

Јанковић, родитељ и Ленка Лазаревић, ученик. 

Тим се бавио самовредновањем  рада школе, и у овој школској години вреднована је 

кључна област '' Школски програм и Годишњи програм рада школе“. 

Анализом смо дошли до нивоа остварености између 3 и 4. Постоји посебан Извештај о 

самовредновању, који се усваја на седници Наставничког већа, а такође ће бити презентован 

на Савету родитеља и усвојен на Школском одбору Тим за самовредновање одржао је три 

састанка у току прошле школске године, иако је, поред тога, Тим остваривао континуирану 

сарадњу и током летњег периода. Анализирана је школска документација и подаци су 

обрађени и анализирани. Вреднован је квалитет Годишњег програма рад школе, његова 

структура, усклађеност са специфичностима и потребама ученика. Да бисмо боље сагледали 

квалитет рада наше школе у целини, анализирани су услови у којима школа ради, процеси 

који се дешавају у школи и продукти и резултати које школа постиже. У складу са тим, неки 

од показатеља које смо вредновали, у оквиру изабране кључне области, били су управо 

постигнути резултати наших ђака, као и успех ученика. Докази су, између осталог, и школска 

документација попут: извештаја, записника, правилника, такмичења итд. Све то, као и 

Годишњи план рада школе анализирано је уз примену анализе чек листи. 

 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије 

 

 На почетку школске године формиран је Тим који се бавио побољшањем квалитета 

рада школе и чинили су га: Александар Андрејић, директор, Марина Милић, секретар, 

Милош Пушић, председник Актива за развој школског програма, Татјана Живковић, 

председница Тима за самовредновање, Бранка Достанић, председница Стручног актива за 

развојно планирање, Ивана Бојовић, председница Савета родитеља и Сара Стефановић, 

председница Ученичког парламента. У току школске године ревидирана су Правила 
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понашања и организација рада у Првој београдској гимназији. У циљу побољшања 

квалитета рада школе, као и у складу са повећаним бројем ученика, израђени су пројекти: 

пројекат Доградња спортске сале и пројекат Отварање новог ИТ кабинета. Затим, адаптирана 

су три простора у учионице, део Свечане сале (у учионицу) и изграђено је пет просторија 

за управу и администрацију (у поткровљу школе). Секретар школе је континуирано пратио 

примену законских прописа и реализацију активности у складу са Статутом школе. Тим је 

редовно сарађивао са свим органима школе, као што су Педагошки колегијум, стручна већа,  

активи и осталим тимови. 

 

 

Извештај Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Директор школе конституисао је Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва чији су чланови: Милан Гачановић, координатор, Биљана Крстић, Слатка 

Вучинић, Невена Василић – Лукић, Марина Чудов и Бранко Симић.  

Конституисан је Тим и донет је програм рада. Анализирано је годишње и оперативно 

планирање рада наставника усмерено на стицање међупредметних компетенција. 

Констатовано је да су настаници у својим плановима радили на успостављању сарадње 

између чланова истог стручног већа. Координатор Тима организовао је активности у циљу 

развоја предузетничког духа код ученика. Организоване су обуке и предавања са циљем 

унапређења дигиталних компетенција запослених која је у условима измењене наставе на 

даљину била неопходна свима. Поједини наставници су планирали интердисциплинарне 

часове, али због прекида у непосредној настави нису се реализовали. Кроз реализацију 

наставе изборних програма остваривана је пројектна настава и развијане су  међупредметне 

компетенције. Прикључивање манифестацијама и такмичењима у циљу развоја 

предузетничког духа код ученика реализовано је током првог полугодишта.  

 

 

 

9. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА 
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Секција „КВИТ“ (књижевне вечери и трибине) 

 

У оквиру секције „КВИТ“, 18.12.2019. године, у Свечаној сали школе одржана је трибина 

„Планета или пластика“. Тема трибине је била заштита животне средине.  

Секцију води Милица Пророк. 

 

 

Дебатни клуб 

 

Секцијом руководи:  Драгана Стојановић  
 

  Дебатни клуб Прве београдске гимназије почео је са радом у октобру 2012. године. 

Радионице се одржавају једном недељно (четвртак, 20:15 h) и конципиране су тако да се 

једна недеља посвети теоријском делу дебате, а друга практичном (чланови клуба дебатују 

на задату тему). Клуб тренутно има више од 15 чланова (ученици првог, другог и трећег 

разреда). Током првог полугодишта школске 2019/20. године одржано је укупно 24 часа 

ове ваннаставне активности и 13 радионица. 

    У кратком временском периоду, ученици првог разреда успели су да савладају основну 

аргументацију, логичке грешке, структуру говора,постављање случаја и базичне 

стратегије, у односу на позицију. Примећена је велика заинтересованост ученика, који су, 

по први пут, имали прилику да дебатују на актуелне социјалне, културолошке, економске 

и друге теме. Ученици  другог и трећег  разреда, који су и претходне школске године били 

чланови клуба, наставили су са унапређивањем стечених вештина у дебатовању. 

Активности чланова Дебатног клуба током првог полугодишта: 

Септембар: Предметни наставник организовао је састанке са старијим члановима 

Дебатног клуба (Елена Гошњић, Катарина Бацковић, Александра Николић 3/5, Теодор 

Крстић 2/6, Страхиња Батањски 2/7) ради договора о плановима рада Дебатног клуба у 

новој школској години. 

Октобар: Почетком октобра месеца, на предлог чланова Дебатног клуба Треће београдске 

гимназије, успостављен је контакт са Београдским центром за људска права и њиховим 

представником ради реализације дебате ученика Прве и Треће београдске гимназије. Овај 

пројекат реализован је 10.октобра 2019.године у просторијама наведене институције и био 

је такмичарског карактера. Ученице Прве београдске гимназије, Катарина Бацковић и 
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Елена Гошњић (3/5) победиле су у дебати чија је тема, у најширем смислу, било питање 

смртне казне. 

Ученици: Теодор Крстић (2/7), Александра Николић, Катарина Бацковић, Елена Гошњић 

(3/5), Маја Крстић (3/7), Страхиња Батањски (2/7) реализовали су презентациону дебату у 

Свечаној сали школе, 16. октобра 2019. Године. Тема презентационе дебате гласила је       

”Овај дом би радије изабрао посао који му доноси више новца него онај према коме је 

страствен”. Ученици су реализовали презентациону дебату на врло оригиналан начин и 

приказали присутнима шта представља дебата у британском парламентарном формату. 

Већ наредног дана, 17.октобра 2019.године,  реализована је прва радионица Дебатног 

клуба којој је присуствовало више од 30 ученика школе. 

Новембар: Током читавог месеца нови чланови клуба савладавли су основе дебате у 

британском парламентарном формату и започели припреме за први дебатни турнир 

”Децембарац”. Целокупан рад на радионицама заснивао се на вршњачкој сарадњи. Старији 

чланови клуба преносили су основе дебате млађим, уз свесрдну помоћ чланова ”Отворене 

комуникације”, званичне академске дебатне мреже са којом Дебатни клуб Прве београдске 

гимназије сарађује од свог оснивања.  

Децембар: На интернационалном дебатном турниру за почетнике „Децембарац“, који је 

одржан 14. и 15. децембра 2019. године, ученици Прве београдске гимназије остварили су 

изузетан успех. Учествовало је укупно осам тимова, са по два ученика: Максим 

Михаиловић 3/5 и Реља Першић 2/5; Тамара Станковић 2/5 и Сташа Меденица 2/5; Радоња 

Радоњић 1/6 и Софија Здравковић 1/6; Ана Млађеновић 1/6 и Марко Спасић 1/1; Павле 

Ковачевић 1/10 и Стефан Мушикић 1/10; Давид Миленковић 1/10 и Жарко Баћовић 1/10; 

Вукашин Лаловић 2/7 и Алекса Милојковић 1/10; Никола Ристивојевић 1/6 и Лана Лазаров 

1/6. 

Максим Михаиловић и Реља Першић учествовали су у финалу овог турнира, а Давид 

Миленковић и Жарко Баћовић учествовали су у четвртфиналу. 

Максим Михаиловић понео је титулу најбољег дебатног говорника у средњошколској 

категорији. 

Јануар: Радионице током јануара месеца посвећене су анализи резултата са одржаног 

турнира, као и дебатама на различите теме. Припремљен је полугодишњи извештај рада и 
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планиране су активности за друго полугодиште (учешће на средњошколским турнирима у 

Београду и ван граница Србије). 

Март: На хуманитарном дебатном турниру Пете београдске гимназије, који је одржан 7. и 

8. марта 2020. године, ученици Прве београдске гимназије остварили су изузетан успех. 

Учествовало је укупно четири тима, са по два ученика: Давид Миленковић 1/10 и Жарко 

Баћовић 1/10; Вукашин Лаловић 2/7 и Борис Петровић 3/5; Страхиња Батањски 2/7 и 

Теодор Крстић 2/7; Елена Гошњић 3/5 и Катарина Бацковић 3/5.  

Елена Гошњић, Катарина Бацковић, Теодор Крстић и Страхиња Батањски учествовали су 

у полуфиналу овог турнира. 

Елена Гошњић понела је титулу најбољег дебатног говорника у средњошколској 

категорији, док је Катарина Бацковић освојила друго говорничко место у средњошколској 

категорији.  

Током реализације наставе на даљину, радионице у школи нису реализоване, а последња 

радионица у школи реализована је 5. марта 2020. године. Сва такмичења у области дебате 

реализована су у онлајн формату.  

Април: На онлајн дебатном турниру, који је одржан 25. и 26. априла 2020. године, у 

организацији Уније средњошколаца Србије, а у оквиру пројекта ”Ванредно образовање”, 

ученици Прве београдске гимназије остварили су изузетан успех.  

Вукашин Лаловић 2/7 чинио је део победничког тима турнира. 

Мај: На онлајн дебатном турниру ”Виртуелна комуникација”, који је одржан 9. и 10. маја 

2020. године, у организацији Отворене комуникације, ученици Прве београдске гимназије 

остварили су изузетан успех.  

Учествовала су два тима: Давид Миленковић 1/10 и Жарко Баћовић 1/10; Вукашин 

Лаловић 2/7 са партнерком из Математичке гимназије, Јованом Павловић. Оба тима 

пласирала су се у почетничко (новис) финале турнира. 

У новис категорији, наши ученици остварили су следећи успех: Давид Миленковић 

освојио је пето говорничко место; Жарко Баћовић освојио је седмо говорничко место; 

Вукашин Лаловић освојио је десето говорничко место. 

 

                                                    Беседништво 
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Ученици Прве београдске гимназије и ове школске године учествовали су у првом, 

четвртфиналном кругу регионалног такмичења у беседништву ”Славослов”, које организује 

Црквена општина смедеревска. Представници школе на овом такмичењу су Маја Крстић 

(3/7) и Матија Ђуричић (3/8). Они су се пласирали у наредни, полуфинални круг такмичења 

који ће се одржати 5. и 13. марта 2020. године.  

По одобрењу највиших црквених институција, а у складу са правилима понашања током 

пандемије, крајем маја месеца настављено је такмичење у беседништву, које је због 

наведене ситуације прекинуто. У полуфиналним круговима, ученик Матија Ђуричић (3/8) 

пласирао се у финале регионалног такмичења, а ученица Маја Крстић (3/7) остварила је 

учешће. У финалу овог такмичења, одржаном 14. јуна 2020. године, у Саборном храму 

Светог великомученика Георгија у Смедереву, ученик Матија Ђуричић (3/8) освојио је 

треће место. 

 

 

Историјска секција 

  

 

Секцијом руководи:  Крстић Биљана 

 

Школске 2019/2020. године, Историјска секција Прве београдске гимназије 

учествовала је у реализацији пројекта „Бео Кул-градска тура“. На жалост, због 

епидемиолошке ситуације и ванредног стања, пројекат није до краја завршен. Ученици 

Девете гимназије „Михаило Петровић Алас“ представили су своје радове нашим ученицима 

24. 12. 2019. године. У марту месецу, ученици наше школе, требало је да представе своје 

радове ученицима Четрнаесте београдске гимназије, али је због епидемиолошке ситуације 

посета отказана.  

 На позив хуманитарног активисте Арно Гујона ученици наше школе присуствовали 

су  „Конференцији о останку младих у Србији–КОНОМС 2019“. Циљ конференције је био 

да се млади инспиришу да остане у Србији и да се покаже реална слика Запада који многи 

идеализују. Конференцији су присуствовали следећи ученици: Атанасијевић Јелена, Бабић 

Марија, Бојковић Никола, Вукадиновић Јана, Вуловић Милица, Гогић Нађа, Грабеж 

Симеона, Добрић Матеја, Зафировић Иван, Здјелар Катарина, Каркић Николина, Контић 

Јелена, Коризма Катарина, Мариновић Павле, Пејовић Нађа, Радосављевић Тамара, 
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Раковић Катарина, Ристовић Мина, Савановић Стефан, Симоновић Борис, Спасић 

Бранислава, Станковић Тамара, Стојсављевић Милица, Тепавчевић Александра, 

Трифуновић Аница и Трњаков Сара у пратњи професора Стефана Дамњановића и Биљане 

Крстић. 

 Почетком марта месеца у нашој школи је отворена изложба „Холокауст у Србији“ у 

организацији Центра за примењену историју. Изложбу су отворили директор наше 

гимназије Александар Андрејић и директор Центра за примењену историју Милован 

Писари.  

 

 

Биолошка секција „Врабац“ 

Секцијом руководи:  Перовић Снежана, професор биологије 

Биолошка секција „Врабац“ којом руководи Перовић Снежана је током ове школске 

године реализовала следеће активности:  

 редовно прикупљање чепова за акцију „Чеп за хендикеп“, 

 учешће у панел дискусији „Храна будућности“ 17.10.2019. године у оквиру 

Green fest-а који се одржава у Дому омладине. Ученици су такође 

присуствовали пројекцијама дугометражних филмова који су били на програму 

фестивала, 

 одржавање прве радионице у гимназији 14.11.2019. године у оквиру пројекта 

„Најновије тенденције у области циркуларне економије“. Ово је наставак 

пројекта „Путовање кроз циркуларно знање“ који је реализован 2017. године. 

У првом полугодишту су одржане четири радионице, 

 17.11.2019. године у УК „Вук Караџић“ (сцена „Култ“), Булевар краља 

Александра 77а, одржан је „Фестивал рециклаже„ где су чланови секције Матеј 

Бојић, Милица Цветковић, Марија Илић (3/3 одељење) позвани да као 

победници на конкурсу „Путовање кроз циркуларно знање“ прикажу шта је све 

у оквиру тог пројекта урађено 2017. године (у сарадњи са удружењем грађана 

„Средина“), 

 од школске 2019/2020 године, одлуком Актива уметности, Арт караван је 

проширен у Арт-Еко караван, у чијим програмима реализације учествују 

чланови биолошке секције „Врабац“, 

 у договору са наставницима уметничких предмета и биологије гимназије 

„Душан Васиљев“ из Кикинде, у периоду од 22-23. новембра, реализован је 

програм у оквиру Арт-еко каравана (обилазак Царске баре, обилазак градског 

музеја – стална поставка је богата природњачким експонатима, упознавање са 

животом сова које у Кикинди имају највећи зимовник на свету, учествовање у 

еколошкој радионици),  
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 одржавање панел дискује у свечаној сали школе 13.12.2019. године на тему 

„Здрави и насмејани бити сваки дан“ која се тицала значаја правилне исхране 

и њеног утицаја на здравље. Панелисти су били др Љиљана Бибић (интерниста 

и хомеопата) и Саша Ђорђевић (заговорник здраве био-исхране), 

  9.4.2020. године Ленка Стојанов, ученица 2/3 је учествовала на десетом 

конкурсу „Европа и ја“ који је организовао Европски дневник. Рад- 

фотографија је послата у оквиру теме „Животна средина и климатске промене“. 

Освојила је другу награду након разговора с члановима комисије преко Зум 

платформе,  

 Тара Станковић, ученица 2/1, након успешног прошлогодишњег учешћа, 

истражила је и  изложила своје виђење задате теме (на енглеском језику) коју 

је Америчка асоцијација за хуману генетику (ASHG) организовала и ове 

године. Ово је интернационално такмичење у писању научних есеја за ученике 

средњих школа поводом међународног дана ДНК, који се обележава 25. 

априла. Користећи знања из области биологије и биохемије, успешно је 

одговорила на задатак, уз сазнања из стручне литературе по препоруци 

научника из Института за биолошка истраживања ,,Синиша Станковић'' из 

Београда. „Шта можемо сазнати о себи и свом пореклу на основу 

тестирања  ДНК ?” је било питање за есеј. Захваљујући овом раду наша земља 

се нашла на мапи пријављених истраживачких радова за средње школе 

Америчке асоцијације за хуману генетику, 

 Марија Лубардић, ученица 1/2, као појединац у дебати, освојила је трећу 

награду и златну медаљу на такмичењу који је организовала међународна 

организација Фонд за одрживост живота (The Trust for Sustainable Living-TSL). 

Организовано je и ове године једно од највећих светских еколошких такмичења 

- школска дебата за ученике основних и средњих школа. Циљ дебате: понудити 

могућа решења за одрживу будућност позивајући се на Циљ 17. „Учврстити 

глобално партнерство за одрживи развој“ (фокус-климатске промене). Због 

епидемиолошке ситуације није било могуће организовати интернационално 

такмичење у Канади. Организатор интернационалног такмичења је послао 

списак од 23 ученика из наше земље да као финалисти учествују у националној 

дебати која је одржана 05.06.2020. године, када се обележава Међународни дан 

животне средине. Марија је ове године написала  есеј на енглеском језику на 

тему My vision: Partnerships for a sustainable future с којим је постала финалиста 

у дебати о партнерству за одрживи развој. 

 

 

КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 

Александар Андрејић, Снежана Филиповић, Марина Чудов 
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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 току школске године биле су планиране бројне сарадње са гимназијама у Скопљу, 

Марибору, Берлину и Санкт Петербургу, али због пандемије нисмо успели да реализујемо 

планиране пројекте.  

   

 

10. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА  

 

Психолог  

Бранка Достанић 

У школској 2019/2020. години психолог је током првог полугодишта и делом другог 

(до 17.3.2020.) остваривала рад непосредно у школи. Од 17.3.2020., па све до јуна 2020. 

године, када је због проглашења ванредног стања у земљи настава почела да се одвија 

онлајн, рад психолога се, такође, одвијао онлајн.  Од јуна, па до краја школске године, рад 

се наставио у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера (обавезно ношење маске и 

одржавање физичке дистанце). Циљеви и задаци реализовани су кроз активности у 

следећим областима рада: 

I. Планирање  и програмирање васпитно-образовног рада 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину 
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 Учешће у изради новог Акционог плана развојног плана за школску 2020/2021. 

годину  

 Помоћ у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2019/20.год. 

 Учешће у раду Комисије за спровођење уписа и пријема документације за ученике 

првог разреда 

 Помоћ одељењским старешинама око планирања рада са одељењском заједницом 

 Учешће у пословима око уписа ученика и формирања одељења, распоређивању 

накнадно уписаних ученика 

 Креирање 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 планирању и организацији привремених замена часова  

 Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе и угледних часова 

 Учешће  у планирању иновативних облика наставе и других облика образовно-

васпитног рада   

 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика од 

дискриминације,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  

 Учешће у онлајн активностима везаним са организацију наставе и рад школе на 

даљину 

II. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
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 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 

 Систематско, недељно праћење, анализирање и вредновање оперативних планова 

наставника трећег и четвртог разреда у онлајн форми и њихове усклађености са 

могућностима ученика 

 Континуирано праћење напредовања ученика у учењу и развоју уживо и онлајн 

 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 

 Праћење реализације ваннаставних активности и културних манифестација у школи 

 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) 

 Учешће у раду Комисије за упоредни преглед матичних књига и сведочанстава 

 Учешће у раду Комисије за спровођење конкурса за наставника биологије, хемије, 

информатике, немачког језика 

 Учешће у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. годину 

 Праћење успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 

извештавање на седницама Наставничког већа о томе и предлагање мера за њихово 

побољшање (уживо и онлајн) 

 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, 
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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 

 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 
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 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 

 Праћење оптерећености ученика за време онлајн наставе 

 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 усвајању савремених метода учења 

 Професионална оријентација ученика завршних разреда- примена батерије 

психолошких тестова, групни и индивидуални саветодавни рад 

 Организација презентација факултета као део каријерног вођења ученика, посебно, 

презентација које реализују бивши ученици наше школе  

 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 
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 Рад са ученицима на унапређењу ставова и вредности потребних за живот у 

савременом друштву; стратегије учења и мотивација за учење, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно решавање проблема, сензибилизација и 

уважавање различитости), здрави стилови живота и друго 

 Писање препорука ученицима који желе да се пријаве у Истраживачку станицу 

„Петница“, као и онима који желе да наставе школовање у иностранству 

 Посећена су одељења првог и четвртог разреда, као и поједина одељења осталих 

година у којима се указала потреба. Разговарано 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  

 Учешће у реализацији трибине посвећене дигиталном насиљу    

 Организација и 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 
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VI. Сарадња са директором, помоћником директора и другим стручним сарадником- 

педагогом 

 Континуирана сарадња са директором, помоћником директора и педагогом школе у 

свим релевантним темама за рад школе (уживо и онлајн): 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  

 Сарадња са секретаром школе у вези са правним оквирима актуелних питања која су 

се појавила у раду, као и у креирању нових школских докумената 

 

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, Стручног 

актива за развојно планирање, Актива за развој школског програма, Тима за 

самовредновање, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, Педагошког колегијума, Одељенских већа, Тима за професионални 

развој и каријерно вођење и саветовање, Тима за инклузивно образовање, Тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије 

 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 

 



Прва београдска гимназија 

 94 

 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 рехабилитацију- 

истраживање „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 

 

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 
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 Писање записника са седница Савета родитеља, Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, и других седница стручних 

органа, по потреби  

 Вођење документације о посећеним часовима 

 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 

сарадника, учествовање на састанку спољних сарадница МПНТР за заштиту од 

насиља, учествовање на Трећем интернационалном и интердисциплинарном 

конгресу „On Becoming A Psychotherapist: Exploring Authenticity, Creativity, 

Competence, and Responsibility of the Profession” 

 Учествовање на акредитованом семинару „Школско законодавство – основа 

развоја образовања и васпитања“, теме 4. и 6.                                                                                                                           

 Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним активностима у 

оквиру плана стручног усавршавања- угледни/огледни часови, предавања и др. 

 Евалуација сопственог рада 

 

 

 

ПЕДАГОГ 

      У протеклој школској 2019/2020. години педагог је покушала да одговори на потребе 

ученика и да продуктивно успостави сарадњу са наставницима и родитељима. 

Специфичност ове школске године била је у томе што је због проглашења пандемије вируса 

COVID-19, проглашено ванредно стање и обустављен је непосредни рад образовних 

институција, а реализација наставе и рада школа одвијала се на даљину. 
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Самим тим и активности рада педагога су усмерене на рад на даљину, тако да се већи број 

наведених активности у наредном тексту односи на прво полугодиште шк. 2019/20., као и 

на  почетак другог полугодишта. Наравно, и након увођења рада на даљину, педагог је 

наставила са својим радом, али је у мањој мери била заступљена сарадња са ученицима и 

родитељима, што је иначе, у уобичајеним условима рада – најчешћа активност којом се 

педагог бави. Остале области рада су се нормално реализовале, чак неке и интензивније у 

односу на претходне школске године. 

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 

о раду педагога, евиденцију података о напретку ученика 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 
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  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 '' Школски програм 

и Програм рада школе“ 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за 2019/20., као и за 2020/21. 

 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, такође 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. 2019/20., 

 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, 

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  
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 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. 

2019/20. – кључна област '' Школски програм и Програм рада школе“, 

 Праћење реализације ваннаставних активности, као и културних дешавања у 

организацији школе  (присуство презентационој дебати ученика; представи драмске 

секције, у организацији професорке Јелене Јевремовић - „Новогодишња представа“; 

присуство предавању за ученике „Планета и пластика", коју је реализовао ученик 1/7 
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уз организацију професорки Биљане Ковачевић и Милице Пророк; присуство 

предавању за ученике професора Санда са Богословског факултета „Обележавање 

800 година од аутокефалности српске православне цркве“, присуство свечаној 

академији поводом прославе Светог Саве; свечаној академији повод прославе 181 

године постојања школе; присуство предавању МУП-а у вези са безбедношћу 

ученика, малолетничком делинквенцијом, ремећењем јавног реда и мира; 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовно- 

васпитног рада, односно наставе, увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода, средстава и облика рада 

 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 посећених 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 , као и кроз материјал који су наставници 

постављали на сајт школе током ванредног стања..., 

 Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно ученицима са 

тешкоћама у развоју), пружање помоћи ученицима у раду због ванредних услова и 

рада на даљину,  

 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,  
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 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  

 Пружање помоћи наставницима у организацији такмичења  

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  

 Праћење оптерећености ученика  

 Обављање саветодавног рада са новим ученицима,  саветодавни 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, са ученицима којима је била прописана мера 

додатног васпитног рада због изречене васпитне мере, са ученицима који су 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, 
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 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 и реализације 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" 

 Прављење презентације за ученике на тему „Како лакше учити“ која је постављена 

на сајт и била је доступна ученицима током наставе на даљину, а у сврху боље 

организације ученика у време ванредног стања 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

 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, 
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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  
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 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 

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). Ови 

састанци су одржавани редовно у току трајања ванредног стања, преко Zoom-а, 

тако да их је било далеко више него претходних школских година 

 Учешће у раду Савета родитеља (присуство састанцима) 

 

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 -  „Crater“ студиом за визуелну анимацију – каријерно саветовање ученика, 
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Дечјим културним центром,  Истраживачком станицом за младе - „Петница“... Остваривана 

је сарадња са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Секретаријатом за 

образовање. 

Остваривана је сарадња са: Домом здравља Стари град, Стоматолошком амбулантом школе, 

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“), Министарством унутрашњих послова, (предавање за ученике „Године 

одрастања“), као и успешна сарадња са МУП-ом у вези са заштитом наших ученика),  

Центром за таленте - Београд, ђачким парламентом и Црвеним крстом (прикупљање 

новогодишњих пакетића за незбринуту децу), FEFA факултетом -  факултетом за економију 

и финансије, Факултетом организационих наука – предавање за ученике трећег и четвртог 

разреда – ( „Студија случаја“), универзитетом Сингидунум, „Crater“ студиом за визуелну 

анимацију – каријерно саветовање ученика и (Конференција за компјутерске графике), 

Дечјим културним центром,  Истраживачком станицом за младе - „Петница“, српско-

јеврејским певачким друштвом (предавање за ученике „О холокаусту – да се никад не 

заборави“), Медицинским факултетом, Филозофским факултетом, Факултетом за медије и 

културу, Правним факултетом, Пољопривредним факултетом... 

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,. Остварено 

је учешће у истраживањима научних, просветних и других установа, нпр. Министарства 

просвете, Градског 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 
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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, учешће на обуци 

за наставнике „Едмодо као платформа за учење“ и“ Коришћење Гугл учионице 

приликом наставе на даљину“  

 Едукацију на семинару стручног усавршавања „Школско законодавство – основа 

развоја образовања и васпитања (тема 4: „Ученик – одговорни учесник образовања 

и васпитања“ и тема 6: „Наставник и стручни сарадник – часна професија“)“, 
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  Кроз обуку на састанку са представницима МПНТР-а на тему „Планови Тима за 

заштиту од насиља“ и „Примена Правилника о друштвено-корисном и 

хуманитарном раду“, као и кроз активности у оквиру установе према Интерном 

правилнику о стручном усавршавању у оквиру установе 

 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. 

 

 

 

Библиотекар школе 

 

Рад школске библиотеке у протеклој школској години се одвијао по плану и програму како 

је и предвиђено. Остварен је добар контакт са ученицима и регистрован велики 

бројучлањених професора и ученика. По статистици која је вођена, 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 је стални 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. 
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У условима рада за време епидемије, наш рад се првенствено заснивао на томе да се раздуже 

књигама матуранти који ће у јуну завршити школовање. 

Учествовали смо са групом ученика у обележавању годишњице смрти песника Милутина 

Бојића ( у сарадњи са Удружењем потомака ратника од 1914 до 1920). 

У сарадњи са вероучитељем, Милорадом Пено, библиотекар Милка Кућеровић 

организовала је предавање на тему 800 година аутокефалности СПЦ. Предавач је био 

Драгомир Сандо, професор Теолошког факултета. 

У делегацији школе која је присуствовала прослави 100 годишњице од оснивања Гимназије 

у Косовској Митровици учествовала је и Милка Кућеровић. 

 

 

11. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У периоду од 01.09.2019. године до 31.08.2020. године је одржано укупно 6 редовних 

седница Школског одбора 

 

У протеклом периоду  Школски одбор је радио у следећем саставу: 

- Зоран Миловић, председник 

- Стеван Благојевић, члан 

- Душан Гвозденовић, члан 

- Борис Радаковић, члан 

- Саша Благојевић, члан 

- Милена Марјановић, члан 

- Весић Славиша, члан 

- Слатка Вучинић, члан 

- Јанковић Ирис, члан  

На седницама  Школског одбора   разматрана су питања  и одлучивано је  у складу са 

Законом о основама система васпитања и образовања, Правилницима и Статутом 

Гимназије. 
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На седницама су одлуке доношене у складу са Законом. Школски одбор је имао изврсну 

сарадњу са директором Школе, наставницима и Саветом родитеља. Директор је редовно 

упознавао Школски одбор са битним догађањима између седница Школског одбора.  

Седницама Школског одбора су присуствовали члан репрезентативног синдиката и 

представници Ученичког парламента. 

 

 

 

САВЕТ РОДИТЕЉА 

Савет родитеља одржао је пет седница. Последња седница Савета организована је, 

такође, у школи, у складу са епидемиолошким мерама Кризног штаба (обавезно ношење 

маске и одржавање физичке дистанце).  

На конститутивној седници изабрани су: председник, Ивана Бојовић, представник 

родитеља 4/3 и заменик председника, Бранка Бубања, представник родитеља 2/6. Разматран 

је успех ученика током и на крају школске 2019/2020. године, Извештај о раду школе, 

Извештај о раду директора и Извештај о самовредновању у школској 2018/2019.години, као 

и Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину.  

Изабрани су представници за рад у школским тимовима, два нова представника за рад у 

Школском одбору, као и представник Савета и његов заменик за Општински савет 

родитеља. Председник Савета родитеља изабран је, као обавезан члан, у 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. Екскурзија за ученике првог разреда није реализована због 

епидемиолошке ситуације у земљи. Такође, дошло је до промене термина реализације 

екскурзија другог, трећег и четвртог разреда наредне школске године (од 27.3.2021. до 

17.4.2021.) 

Разматран је успех и дисциплина ученика после првог, другог и четвртог 

класификационог периода. Након треће класификације није одржан састанак Савета због 
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епидемиолошке ситуације у земљи. На седницама се говорило о мерама за побољшање 

успеха и о мерама за смањење изостанака. Затим, о превенцији насиља, посебним ризицима 

и мерама заштите.  

Предложена је допуна пословника о раду Савета родитеља којом је предвиђена 

могућност да се у случајевима епидемије, угрожености становништва, из безбедоносних 

разлога и у другим хитним случајевима, седнице Савета родитеља могу одржати 

електронским, телефонским путем, или коришћењем других техничких средстава. 

На крају наставне године родитељи су изразили задовољство постигнутим резултатима, 

као и одличном организацијом и функционисањем школе у ванредним околностима 

 

 

13. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

У току школске 2019/20. године одржано је четрнаест састанка педагошког колегијума. 

Седнице је водио директор, а присуствовали су председници стручних већа, стручни 

сарадници и помоћник директора.  

 

Први састанак одржан је 29. септембра 2019. године на коме је дат предлог за Распоред 

писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 9.9. до 29.11.2019. године. 

 

Други састанак одржан је 9. децембра 2019. године, када је дат предлог за Распоред 

писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 2.12. 2019. до 31.1.2020. године 

и анализирана је реализација наставе. 

 

Трећи састанак одржан је 26. децембра 2019. године када је разматрано време одржавања 

састанака Стручних већа и Актива, а предложене су и тачке дневног реда. Такође је 

направљена организација активности у јануару и фебруару, као и о предлогу семинара 

стручног усавршавања за време зимског школског распуста. Педагошки колегијум изјаснио 

се у вези са планом уписа у школску 2020/21., на основу става свих Актива.  

 

Четврти састанак одржан је 25. фебруара 2020. године на коме је дат предлог Распореда 

писмених провера знања дужих од 15 минута за период од 24.2.2020. године до 24.4.2020. 

године, за ученике првог, другог и трећег разреда, а за ученике четвртог разреда за период 

од 24.2.2020. до 31.3.2020. На састанку је договорено да поред  акредитованог семинара, 

који је био реализован у фебруару, буде организован и облик стручног усавршавања за 

наставнике, кратка обука за запослене који су чланови Комисије за стално праћење 

евиденције и документације  и уписивања веродостојних података у есДневник, које ће 

одржати координатори за есДневник. Дат је и предлог плана надокнаде изгубљених часова 

због продужетка зимског распуста.  
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Пети састанак одржан је 14. марта 2020. године. Било је говора највише о мерама које треба 

предузети да би се спречило ширење вируса COVID 19. Направљен је Распоред учионица у 

којима ће свако одељење слушати све часове у дану, да би ученици избегли премештање у 

различите кабинете.  

 

Шести састанак одржан је 16. марта 2020. године на коме је прочитан допис Министарства 

просвете „Остваривање образовно – васпитног рада учењем на даљину за ученике основних 

и средњих школа“, у ком је објављено да је Влада Републике Србије обавестила да је услед 

епидемиолошке ситуације привремено обустављен непосредни образовно-васпитни рад. У 

складу са тим, направљене су смернице за даљи рад на даљину и договорено да се и 

састанци стручних органа убудуће одржавају елктронским путем. 

 

Сви наредни састанци, осим јулског и августовског, одржавани су путем видео 

конференција на даљину (преко Zoom meeting платформе). 

  

Седми састанак одржан је 26. марта 2020. године. 

Осми састанак одржан је 1. априла 2020. године. 

Девети састанак одржан је 10. априла 2020. године. 

Десети састанак одржан је 26. априла 2020. године. 

Једанаести састанак одржан је 11. маја 2020. године. 

Дванаести састанак одржан је 26. маја 2020. године. 

 

На свим састанцима који су одржавани на даљину, разговарано  је о остваривању образовно-

васпитног рада учењем на даљину, даване су смернице и помоћ наставницима у оваквим 

условима, помоћ у праћењу напредовања ученика, вршена је анализа реализације наставе 

на даљину и праћење активности ученика, прављене су разне табеле и формулари у сврху 

тога, договорена је промена термина реализације екскурзија у школској 2020/21. У складу 

са уведеним ванредним стањем. Такође је извршена анализа успеха ученика на трећем 

класификационом периоду, са акцентом на анализи реализације наставе на даљину и 

праћењу напредовања ученика у периоду од 17. марта до 10. априла 2020. Анализиран је 

„Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању“. Припремљене су смернице за реализацију матурских испита у условима 

ванредног стања, као и смерница за рад одељењских старешина. Такође је извршен предлог 

изборних пакета за први, други и трећи разред за шк. 2020/21. За време свих ових састанака 

разматрани су дописи МПНТР-а који су се тицали праћења наставе на даљину и разних 

обавеза установе у вези са достављањем извештаја Министарству, као и праћењем 

напредовања ученика. На последњем састанку на даљину (26.5.2020.) направљен је 

Календар активности за јун, јул шк. 2019/20. И написане су поново смернице за одељењске 

старешине матураната.  

 

Тринаести састанак одржан је 2. јула 2020. године у просторијама школе, након прекида 

ванредног стања. На овом састанку направљен је кратак преглед организације рада школе у 

току ванредног стања и након његовог укидања, са тежиштем на активностима које су 

реализоване у јуну и јулу. 
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Четрнаести састанак одржан је 26. августа 2020. године. Говорило се о резултатима уписа 

ученика у први разред школске 2020/2021. године и формирању одељења и група, 

реализацији наставе изборних пакета и организацији наставника који ће предавати изборне 

пакете, распореду часова и распореду звоњења, поготово са нагласком на измењеној 

организацији, према препорукама Министарства просвете и Министарства здравља, које су 

у вези са измењеним условима рада због пандемије вируса COVID-19. Направљен је и план 

организације наставе у просторном смислу, као и временска динамика на дневном нивоу. 

Такође је направљен план на основу Календара активности у шк. 2020/21. – дефинисање 

класификационих периода,  плана за усвајање распореда писмених провера знања. 

Направљен је договор око тачака дневног реда које ће се размотрити на састанцима 

Стручног већа и Актива. Дати су предлози за поједине примере онлајн наставе и договорен 

је уједначен критеријум платформи за учење на даљину, које ће наставници користити у 

овој шк. години 

 

 

 

 

 

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 



Прва београдска гимназија 

 112 

прегледи ученика другог и четвртог разреда. 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 

 Од ове школске године, систематски прегледи се не обављају више у школи, већ се 

ученици на систематске прегледе упућују у надлежни дом здравља. 

 

16. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА  

 

 У току школске 2019/20. 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 и размотрен на Педагошком колегијуму. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада установе, велики 

број наставника није похађао планиране семинаре, али је и велики број њих похађао онлајн 

семинаре за које се у новонасталој ситуацији, због увођења наставе на даљину, указала 

потреба. 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, поготово они наставници чија 

су матична друштва организовала семинаре стручног усавршавања пре увођења ванредног 

стања. 

   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 

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, попут „Фестивала стваралаштва младих“, „Сајма књига“, остваривање 
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пројеката образовно васпитног карактера у установи - припрема Свечане академије поводом 

Дана школе, припрема Свечане академије поводом прославе Светог Саве, Новогодишње 

представе, разне активности у циљу популаризације школе – књижевне трибине, предавања 

стручњака, презентационе дебате, предавање за ученике „Планета и пластика", коју је 

реализовао ученик 1/7 уз организацију професорки Биљане Ковачевић и Милице Пророк; 

предавање за ученике професора Санда са Богословског факултета „Обележавање 800 

година од аутокефалности српске православне цркве“, и свеукупно гледано, разне друге 

активности, које су предвиђене „Интерним правилником о стручном усавршавању 

запослених у оквиру установе“. Већина оваквих активности реализована је у првом 

полугодишту, јер је увођењем ванредног стања било немогуће реализовати било шта, осим 

он лајн наставе. 

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; наставници су припремали ученике за општинска, градска и 

републичка такмичења, онолико колико је то било могуће, с обзиром на ванредну ситуацију, 

израђивали су тестове за такмичења, учествовали као чланови комисије/прегледачи 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. Одређени  број 

наставника 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, као и семинари у складу са личним интересовањима и 

могућностима (који нису објављени у Каталогу), а које су наставници похађали ван 

установе су следећи: „Републички зимски семинар за професоре српског језика“, Стручни 

семинар професора српског језика и књижевности“, „Медијско информацијска 

писменост“,обука на састанку са представницима МПНТР-а на тему „Планови Тима за 
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заштиту од насиља“ и „Примена Правилника о друштвено-корисном и хуманитарном раду“, 

„Програм обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима гимназије (више модула), 

„Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“, 

Државни семинар Друштва математичара Србије“, „Писање пројеката“, „Лидери онлајн 

наставе“ ... 

На нивоу школе организовано је похађање акредитованог семинара за велики број 

наставника, стручних сарадника и управу школе „Школско законодавство – основа развоја 

образовања и васпитања (тема 4: „Ученик – одговорни учесник образовања и васпитања“ и 

тема 6: „Наставник и стручни сарадник – часна професија“)“. 

Велики број наставника је и ове школске године 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. 

   Запослени су обављали и остале активности предвиђене ''Интерним правилником о 

стручном усавршавању запослених у оквиру установе''. 

Оно што је специфичност ове школске године је то да је доста наставника похађало онлајн 

семинаре и предавања организована унутар установе, као вид хоризонталног усавршавања, 

у вези са коришћењем разних платформи за учење и коришћење веб алата у настави на 

даљину. С обзиром на новонастале све веће потребе и потребу за изградњом што бољих 

дигиталних компетенција запослених, планира се наставак у вези са том врстом стручног 

усавршавања. 

   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 

 Палевић Урош:  2. место,  на градском такмичењу из  физике–гама категорија и пласман 

на државно такмичење   пласман     

Личина Немања: 2. место,  на градском такмичењу из  физике–гама категорија и пласман 

на државно такмичење   пласман   

Симонида Јекић: пласман на градско такмичење из математике 
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1/2  

Лубардић Марија: 3. место и златна медаља у дебати поводом Међународног дана животне 

средине; награда за интернационало такмичење у писању есеја за одрживи развој 

 

1/4 

Улниковић Давид: 2. место на градском такмичењу из Физике и математике  

Стаменковић Магдалена: пласман на градско такмичење из математике 

 

1/5 

Стефановић Дарио: 3. место на градском такмичењу из физке 

Стратимировић Иван: пласман на градско такмичење из математике 

 

1/6 

Перковић Филип: 1.место на градском такмичењу из физика и пласман на дражвно 

такмичење 

Милановић Ања: 2. место на градском такмичењу из математике и пласман на државно 

такмичење 

Здравковић Софија: 2. место на градском такмичењу из физике 

Радоњић Радоња: пласман на градско такмичење из математике 

Лука Вукеља: пласман на градско такмичење из математике 

Максим Продановић: пласман на градско такмичење из математике 

Петар Мајкић: пласман на градско такмичење из математике 

Живковић Мила: пласман на градско такмичење Српски језик и језичка култура 

Ристивојевић Никола: пласман на градско такмичење Српски језик и језичка култура 

Јаковљевић Мина: пласман на градско такмичење Српски језик и језичка култура 
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1/7 

Благојевић Милица: 2. место на градском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичење 

 

1/8 

Јеринић Иван: 3. место на градском такмичењу из математике 

Јовичић Аранђел: 3 место на градском такмичењу из физике 

 

1/9 

Павловић Огњен: друго место на градском такмичењу из физике и пласман на државно 

такмичење 

Крунић Марија: друго место на градском такмичењу из физике 

Душица Тасић: пласман на градско такмичење из математике 

Андреја Милутиновић: пласман на градско такмичење из физике  

 

 

 

1/10 

Стојна Пушичић: пласман на градско такмичење из математике 

Душан Марић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 3. место), пласман 

на градско такмичење из физике (освојено 2. место) и пласман на републичко такмичење из 

физике 

Милићевић Урош: пласман на градско такмичење из математике, пласман на окружно 

такмичење из физике (освојено 3. место) 

Мијатовић Душан: пласман на градско такмичење из математике (освојено 2. место), 

похвала на Републичком такмичењу из математике, пласман на градско такмичење Српски 

језик и језичка култура (освојено 3. место) 

Александар Камаљевић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 2. место), 

похвала на Републичком такмичењу из математике 

Вук Срдановић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 3. место) 
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Стефан Мушикић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 1. место), 

пласман на Републичко такмичење, освојена 3. награда 

Маринковић Лазар: пласман на градско такмичење из математике, пласман на градско 

такмичење из физике (освојено 3. место) 

 Павле Ковачевић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 2. место), 

пласман на Републичко такмичење из математике 

Ђорђе Милић: пласман на градско такмичење из математике (освојено 3. место), пласман 

на окружно такмичење Књижевна олимпијада 

 

 

2/1 

Станковић Тара: Интернационално такмичење у писању есеја поводом светског дана 

ДНК; награда за песму која је ушла у интернационалну  Антологију младих песника 2020. 

Раковић Лука:  2.место на међуокружном такмичењу  у баскету 3x3 

Зрнзевић Грегор: пласмана на градско такмичење   Књижевна олимпијада 

 

2/2 

Тица Реља: 2.место на међуокружном такмичењу  у баскету 3x3 

Јовићевић Андреј: пласман на државно такмичење из филозофије 

 

2/3 

Стојанов Ленка: 2. награда за фотографију на конкурсу „Европа и ја“- Делегација 

Европске уније 

 

2/4 

Зана Златић: пласман на градско такмичење из математике 

Крунић Јефимија: пласмана на градско такмичење   Књижевна олимпијада 

Србљак Александар: пласмана на градско такмичење   Књижевна олимпијада 

 

2/5 

Јеловић Ива: 3 место на градском такмичењу из физике 
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Вуловић Милица : пласман на градско такмичење из физике 

 

2-6 

Недић Немања: 3 место на градском такмичењу из хемије, физике и математике и 

пласман на државно такмичење 

1. Место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичењу 

 

Златановић Ана: 2. Место на градском такмичењу из физике и пласман на државно 

такмичење 

 

2/7 

Вуксановић Ана: 2. место на градском такмичењу из физике и пласман на државно 

Батањски Страхиња: пласман на градско такмичење из физике 

члан репрезентације Срије на Светском дебатном првенству које се оржавало преко зум-

платформе  

 

2/9 

Пањевац Милош: 2. место из  математике;  1.место на градском такмичењу из  физика  и 

пласман на државно такмичење 

Стефановић Александар: 3.место на градском такмичењу из физике 

Милош Томић: пласман на градско такмичење из математике 

Ирена Попин: пласман на градско такмичење из математике 

Милан Марић: пласман на градско такмичење из математике 

Александар Зимоња: пласман на градско такмичење из математике 

Денис Крајачић: пласман на градско такмичење из математике 

Илић Петар: пласман на градско такмичење из математике 

Драган Црњаковић: пласман на градско такмичење из математике 

 

2/10 
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Јањић Игор: 3.место на градском такмичењу из физике и 3.место на градском такмичењу 

из  математике 

Ракић Милош: 2.место на градском такмичењу из физике и пласман на државно такмичење 

Лековић Драгомир: 2.место на градском такмичењу из математике 

Милош Ракић: пласман на градско такмичење из математике 

Михаило Марковић: пласман на градско такмичење из математике 

 

3/1 

Добросављевић Никола: пласмана на градско такмичење  из књижевне олимпијаде 

 

3/2 

Бањалић Уна: 2.место на градском такмичењу у пливању у дисциплини 100м делфин 

 

3/4 

Александар Даниловић: 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на 

градско такмичење и пласман на градско такмичење из математике 

Аранђеловић Јанко : 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичење 

 

3/5  

Михаиловић Максим:  2.место на градском такмичењу из физике и пласман на државно 

такмичење;   Награда за најбољег дебатног говорника у средњошколској категорији дебатни 

турнир „Децембарац“ и члан репрезентације Срије на Светском дебатном првенству које се 

оржавало преко зум-платформе 

Бацковић Катарина : члан репрезентације Срије на Светском дебатном првенству које се 

оржавало преко зум-платформе  

Елена Гошњић: члан репрезентације Србије на Светском дебатном првенству које се 

одржавало преко зум-платформе  

Ристановић Никола: пласман на градско такмичење из физике 

 

3/6 
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Алекса Милић: 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичење  

Јањић Александар: 2.место на градском такмичењу из  физика 

Видић Лазар: 1 . место на државном такмичењу у етно певању и пласман на градско 

такмичење из физике 

 

3/7 

Павловић Инес: 3.место на градском такмичењу из математике и пласмана на градско 

такмичење  из књижевне олимпијаде 

Крстић Маја: Пласман у полуфинале регионалног такмичења у беседништву „Славослов“ 

  Пласман на градско такмичење из физике 

Игњатовић Вук: 2.место на међуокружном такмичењу у баскету 3x3 

 

3/8 

Богдановић Бранко: 3. место на градском такмичењу из физике и пласман на градско 

такмичење Српски језик и језичка култура 

Ђуричић Матија : Пласман у финале регионалног такмичења у беседништву „Славослов“ 

и освојено 3. место 

Никола Уљар: 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на државно 

такмичење 

Дромљак Лука: пласман на градско такмичење Српски језик и језичка култура 

 Џелајлија Бранка: пласман на градско такмичење Српски језик и језичка култура 

 

3/Р 

Дерикоњић Душан:  пласман на градско такмичење из математике 

Драшковић Марија: пласман на градско такмичење из математике 

Пешкировић Петар: пласман на градско такмичење из математике 

 

 

4/1 
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Иван Благојевић: 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичење 

Филип Ђекић: 1. место на општинском такмичењу из историје и пласман на градско 

такмичење 

Пантос Константинос: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

Огњеновић Оливера: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

 

 

4/3  

Бојовић Марко: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

Робертсон Ранко: пласман на градско такмичење из енглеског језика–специјална 

категорија 

Марић Матеја: :пласман на градско такмичење из енглеског језика 

 

4/4 

Почуча Јана: 3.место на градском првенству у пливању у категорији 100м леђно 

Влаховић Ана: пласман на градско такмичење из математике 

Радоичић Марко: пласман на градско такмичење из математике 

Лука Савановић: пласман на градско такмичење из математике 

 Маја Саковић: пласман на градско такмичење из математике 

 

4/5  

Јовановић Лав: 2.место на међуокружном такмичењу у баскету  

 Павловић Милан: 2.место, екипно на државном такмичењу у области ИТ „Хакатон“ 

 

 

4/6 

Тривић Алекса: 1. место на општинском такмичењу из математике, друго место на 

градском такмичењу и пласман на државно такмичење 

Поповић Мирослав: 2 место на градском такмичењу из физике и пласман на државно 

такмичење  
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Цуровић Стефан: 2.место, екипно на државном такмичењу у области ИТ „Хакатон“ 

Мрђа Елена: 2.место, екипно на државном такмичењу у области ИТ „Хакатон“ 

 

4/7 

Марински Алекса: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

 Симовић Марко : пласман на градско такмичење из енглеског језика 

Тасић Ива: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

Мирковић  Михаило: пласман на градско такмичење из математике 

 

4/8 

Ћупрић Марта: пласман на градско такмичење из енглеског језика 

Поњавић Светлана: пласман на градско такмичење из физике 

 

18. МАТУРА 

 

- Писмени испит из српског језика и књижевности одржан је 4. јуна 2020. године 

 

Дате су следеће теме:  

 1.Универзални сродни мотиви у романима „Проклета авлија“  И. Андрића и 

„Дервиш и смрт“ М. Селимовића 

 2. Да бисмо успешно живели у будућности, морамо се посветити садашњости 

 3. Не можеш бити прави научник, а да ниси помало песник 

 4. Моја песма има права да буде лепша, мој свет богатији 

 

Писмени испит из страних језика и математике полагао се 6. јуна 2020. године 

 Усмени испити су реализованиод 8. до 12. јуна 2018. године. 

Матурски испит је полагало и положило 229 ученика. Једна ученица је полагала матурски 

испит у августовском испитном року. 

  

19. ЕКСКУРЗИЈЕ 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД је у периоду од 2. до 8.  новембра 2018. године ишао у Италију у 

организацији туристичке агенције "Путник". 

ТРЕЋИ РАЗРЕДје од 28. септембра до 6. октобра 2019. ишао на екскурзију у Грчку, у 

организацији туристичке агенције " Путник ". 

ДРУГИ РАЗРЕД је од 6. до 8. октобра 2019. године ишао на екскурзију у Суботицу, Палић, 

Нови Сад, у организацији туристичке агенције''Соник - турс ''.  

ПРВИ РАЗРЕД: Екскурзија није реализона због пандемије. 

 

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 

 

 У школској 2019/20 години смо радили са 2 ученика. Са свима су обављане 

консултације, а одржано је укупно 32 испита. 

 

 

 

 

21. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 У првом полугодишту школске 2019/2020. године ученички парламент је одржао 3 

седнице. Овог полугодишта је изражено редовно присуство и активно учешће већине 

чланова. На почетку ове године одржана је седница на којој су изабрани конститутивни 

чланови већа: Сара Стефановић IV/8 – председник, Александра Николић III/5 – 

подпредседник, Ђорђе Мирковић IV/8 – записничар. Изабрани су и чланови за следеће 

тимове у оквиру школе: Тим за самовредновање, Актив за развојно планирање, Тим за 
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заштиту ученика од насиља, Тим за превенцију наркоманије и алкохолизма као и директор 

фирме  „ Prva Company “. Одабрани су и ученици који ће представљати парламент у 

Школском одбору: Сара Стефановић и Ђорђе Мирковић. Што се тиче рада парламента у 

овом полугодишту настављени су пројекти и акције од раније али и покренуте су нове 

акције као и појава нових идеја. Почела је и припрема покретања школског апарата преко 

фирме „ Prva Company “. Парламент је успрешно организовао разне акције у добротворне 

сврхе. Скупљане су књиге за децу са говорног подручја где се слабије прича српски. Посета 

гимназији у Косовској Митровици за коју је и скупљен добровољни приход. У сарадњи са 

професорком музичког Снежаном Филиповић организована је традиционална хуманитарна 

манифестација ,, Прва има таленат“ као и „Битка бендова“ . Настављене су акције размене 

уџбеника као и добровољно давање крви. Такође су на једнон седници дошли представници 

МУП – а и одржали предавање о борби против наркоманије. Током другог полугодишта, 

рад парламента је обустављен, због проглашења пандемије вируса COVID-19 дана 

16.03.2020. године. Ученички парламент није успео да покрене школску фирму, а сви 

договорени пројекти су обустављени. Крајем школске године, у дворишту школе одржана 

је матурантска журка у складу са вандредним мерама које су тада биле на снази. 

Представници парламента за наредну школску 2020/2021. годину биће изабрани у 

септембру месецу. 

 

 

У Београду,  

14. септембра 2020.     Извештај израдили: 

 

Биљана Крстић 

__________________________________ 

Драгана Стојановић 

__________________________________ 

Тамара Савић 

__________________________________ 

 

  



22. ТАБЕЛЕ: 

 
НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

ИЗОСТАНЦИ 

ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
  

 

 

 

Ред. 

број 

 

 

Презиме и име 

 

 

Завршен факултет 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Одељења 

Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

1. 1

. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

     

2.  

Симоновић Драгица 

Филолошки факултет 

Југ.књижевност 

и српски језик 

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

4/8 

20+2 629+11 

3.   

Пророк Милица 

 

Филолошки факултет 

Југ.књижевност 

и општа књижевност 

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

3/7 

18+2  

640+9 

4.  Крнетић Катарина 

 

Филолошки факултет 

Југ.књижевност 

и општа књижевност 

VII/1 1/1, 1/2, 1/9, 2/3, 

2/10 

19+2 706+8+4 

5.  

 

Живић Ивана 

(Ковачевић Биљана) 

 

Филолошки факултет 

Југ.књижевност 

и општа књижевност 

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

3/6, 3/7 

18+2  

654+14 
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Ред. 

број 

 

Презиме и име Завршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења  

Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

6.  Шами Весна 

 

Филолошки факултет 

Југ.књижевност и 

српски језик 

VII/1 4/1, 4/2, 4/3, 4/4  18+2 626+3+5 

7.  Стојановић Драгана Филолошки факултет 

Југ.књижевност и 

српски језик 

 

VII/1 

1/9, 1/6, 1/8, 3/5, 

3/8 

18+2 656+19+21+26 

8.  Вујетић  Данијела Филолошки факултет 

Југ.књижевност и 

општа књижевност 

VII/1 2/2, 2/9, 3/2, 

3/4, 3/Р 

18+2  

657+14 

9.  Јевремовић Јелена Филолошки факултет 

Југ.књижевност и 

општа књижевност 

VII/1 2/6, 3/3; 2/1; 2/2; 

2/3; 2/4; 2/5; 

2/4,6; 2/7, 8 

16+2  

343+9 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА      

10.   

Чудов Марина 

Филозофски факултет 

Историја уметности 

VII/1 1/1,1/2, 1/4, 1/5, 

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

2/2,2/3, 2/4, 2/5, 

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

3/2,3/3, 3/Р, 4/1, 

4/2, 4/3 

20  

 

779+40 

11.   

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

     

12.   

Снежана Филиповић 

Факултет музичких 

уметности-наставни  

смер 

VII/2 1/1,1/2, 1/4, 1/5, 

1/6,1/7,1/8,1/10, 

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

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

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

20  

640+37+36+74 

13.   

Александра Тасић 

Адамовић 

Факултет музичких 

уметности-наставни  

смер 

VII/1 1/10, 4/1, 4/2 6 108+98 
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Ред. 

број 

Презиме и име Зaвршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења  

Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК      

14.  Митровић Бојана 

(Бајовић Лидија) 

Филолошки факултет 

Енглески језик и 

 књижевност 

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

4/2 

18+2  

606+41+18 

15.  Брковић Ивана Филолошки факултет 

Енглески језик и  

књижевност 

VII/1 4/6, 4/7, 4/8 18  

201+14 

16.  Јовичић Самарџија Марина Филолошки факултет 

Енглески језик и  

књижевност 

VII/1 1/4, 1/5, 1/6, 

1/7, 1/8, 3/1, 

3/4, 3/Р 

18  

681 

17.  Васић Злата Филолошки факултет 

Енглески језик и 

 књижевност 

VII/1 2/1, 2/2, 2/3, 

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

4/4 

18+2 633+11+13 

18.  Скерлић Оливера Филолошки факултет 

Енглески језик и  

књижевност 

 2/4, 2/5, 2/6, 

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

14  

518+15+9 

19.  Фанка Нина Филолошки факултет 

Енглески језик и 

 књижевност 

VII/1 1/1, 1/2, 1/9, 

1/10, 3/7, 3/8, 

4/5 

14+2 476+53+13 

20.  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК      

21.  Чарапић Марина Филолошски факултет 

 Француски језик и 

 књижевност 

VII/1 1/6, 2/4, 2/5, 

3/5, 3/7, 3/1,8; 

4/3, 4/4, 4/7 

18 622+9 

22.  

 

Перишин Наташа Филолошки факултет 

 Француски језик и  

књижевност 

VII/1 1/1, 3/2 4 144 
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Ред. 

број 

Презиме и име З авршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

23.  Симић Ирена Филолошки факултет 

 Француски језик 

 и књижевност 

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

190 

24.  РУСКИ ЈЕЗИК      

25.   

Вучинић Слатка 

Филозофски факултет 

 Руски језик и  

књижевност 

VII/1 1/1,8; 2/3, 2/7, 

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

1/1;1/2; 1/4,6 

16+2  

533 

26.  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК      

27.  Грачанин Драгица Филозофски факултет 

 Немачки језик и  

књижевност 

VII/1 1/2, 1/5, 1/7, 

2/2, 2/3, 3/2,3; 

3/4; 4/1, 4/2 

18 602+21 

28.  Стојановић Дарко Филозофски факултет 

 Немачки језик и  

књижевност 

VII/1 1/4, 2/,6, 2/7, 

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

3/8, 4/5, 4/6 

16 560+19+9 

29.  ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК      

30.  Цветковић Вера Филозофски факултет 

Класична филологија 

VII/1 1/1, 1/2, 1/4, 

1/5, 1/6, 1/7, 

2/1, 2/2, 2/3 

18  

31.  Божиновска Нина Филозофски факултет 

Класична филологија 

VII/1 1/8; 1/5, 1/7,8 4 134+11 

32.  ИСТОРИЈА      

33.  Димитријевић Сузана Филозофски факултет 

Историја 

VII/1 1/1, 1/2, 1/4, 

1/5, 1/6, 2/6, 

4/1, 4/2 

20+2 606 
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Ред. 

број 

Презиме и име Завршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

34.  Крстић Биљана Филозофски факултет 

Историја 

VII/1 1/8, 2/4, 2/5, 

2/7, 2/8 

20+2 366+14 

35.  Радосављевић Драгана Филозофски факултет 

Историја 

VII/1 2/1, 2/2, 2/3, 

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

3/4, 4/3 

20+2 655+ 

36.  Дамњановић Стефан Филозофски факултет 

Историја 

VII/1 1/7, 3/5, 3/6, 

3/7, 3/8 

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

12 447+50+49 

37.  Церовац Владимир Филозофски факултет 

Историја 

VII/1 1/10, 2/9, 2/10 6  

38.  СОЦИОЛОГИЈА      

39.  Кузмановић Снежана Филозофски факултет 

Социологија 

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

4/4, 4/5, 4/6, 

4/7, 4/8 

20  

621 

40.  Гачановић Милан Филозофски факултет 

Социологија 

VII/1 1/1,2; 1/10; 1/6,8; 

2/1; 2/3,10; 2/8; 

3/1,Р; 3/3; 4/1,3; 

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

4/5; 4/6; 4/7; 4/8  

 

 

20 

 

 

731 

41.  ФИЛОЗОФИЈА      

42.  Јанковић Ирис Филозофски факултет 

Филозофија 

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

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

4/4, 4/7, 4/8 

20 702 

43.  Каначки Немања Филозофски факултет 

Филозофија 

VII/1 3/3, 3/5, 3/7, 

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

 

15 516 
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Ред.

број 

Презиме и име Завршен факултет     стручне  

    спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Недељни фонд часова редовне 

наставе 

44.  Јованчић Светозар 

(Грађанско 

васпитање) 

Филозофски факултет 

Филозофија 

 

VII/1 

1/5,2/5, 2/7, 3/5, 

3/7, 4/8 

6 223 

 

 ПСИХОЛОГИЈА      

1.  Спасојевић Александра 

(Појединац, група и 

друштво и Здравље и спорт) 

Филозофски факултет 

Психологија 

VII/1 2/1, 2/2, 3/2, 

3/4, 3/Р, 3/6 

1/1,2;   

 

12 
499 

2.  Поповић Ивана Филозофски факултет 

Психологија 

VII/1 2/3, 2/4, 2/5, 

2/6, 2/7, 2/8 

 

12 
424+6 

 ГЕОГРАФИЈА      

3.  Грабунџија Невенка ПМФ 

Географија 

VII/1 1/4, 1/5, 1/6, 

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

3/4, 3/5, 3/6, 

3/7, 3/8 

20+2  

764 

4.  Светозаревић Борислав ПМФ 

Географија 

VII/1 1/1, 1/2, 1/7, 

1/8, 1/9, 1/10, 

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

2/9, 2/10 

20  

802 

5.  Вукадиновић Синиша ПМФ 

Географија 

VII/1 2/4, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/8 

10 356 

 МАТЕМАТИКА      

 Невена Лукић Василић ПМФ 

Математика 

VII/1 1/9, 1/10, 2/9, 

4/8 

19+2 661+28+40 

6.  Недић Филиповић 

Александра 

ПМФ 

Математика 

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

3/8, 4/5 

19+2 691 

7.  Богдановић Ружица ПМФ 

Математика 

VII/1 1/7, 1/8, 3/4, 3/6 18+2 657+108+63 

8.  Поповић Александра ПМФ 

Математика 

VII/1 2/8, 2/10, 3/4, 

4/4 

19+2 653+48+33 
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Ред.

број 

 

          Презиме и име 

 

Завршен факултет 

 

Степен 

стручне 

спреме 

 

Одељења 

 
Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

 

 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

9.  

 

Настасијевић Милена ПМФ 

Математика и  

информатика 

VII/1 1/7, 1/8, 2/6, 

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

4/2, 4/3 

 

20+2 
 

707 

10.  Гајић Мира ПМФ 

Математика и  

информатика 

VII/1 3/6, 3/Р, 4/6, 4/7 18 595+10 

11.  Поповић Валентина 

(Станојковић Лазар) 

ПМФ 

Математика и  

информатика 

VII/1 2/1, 2/5, 2/7, 

3/1, 3/2, 3/3 

 

19 

 

692 

12.  Глигоров Мирослав ПМФ 

Математика 

VII/1 1/2, 1/4, 1/5, 

1/6, 2/2 

19 703+24+1 

 РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

     

13.  Пушић Милош ПМФ 

Математика и 

 информатика 

VII/1 2/9, 2/10, 3/Р 25+2 707 

14.  Домазетовић Саша Машински факултет VII/1  20 765 

15.   

Кизић Радана 

ПМФ 

Математика и  

информатика 

VII/1 1/9, 1/10, 2/9, 

2/10, 3/2, 3/Р 

 

25+2 

 

706+75+19 

16.  Беговић Оливера ФОН VII/1 1/4, 1/5, 1/6, 

1/7, 1/8, 4/5, 46, 

4/7, 4/8 

 

23+2 

 

823 

17.  Буловић Вера ФОН VII/1 1/1, 1/2, 2/1, 

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

4/3, 4/4 

20 652 
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Ред. 

број 

Презиме и име Завршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

18.  Милошевић Горан ФОН VII/1 2/4, 2/5, 2/6, 3/5 

3/7, 3/8 

 

14 
685 

19.  Вровац Бранко ЕТФ VII/1 1/9, 1/10, 3/Р 14 430+13+13 

20.  Илић Ивана ПМФ 

Математика и информатика 
VII/1 1/1, 1/4, 1/5, 

2/9, 3/7 

 

12 
428 

       

21.  Радуловић Филип ПМФ 

Математика и  

информатика 

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

2/9, 2/10, 3/Р 

 

23 
 

812+42+21 

 ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

     

22.  Симић Бранко  Факултет за  

физичко васпитање 

VII/1 1/4, 1/5, 1/6, 

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

3/6, 3/8 

2/4, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/8 

21+2  

587+180 

23.  Булић Дара Факултет за  

физичко васпитање 

VII/1 2/4, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/8, 4/5, 

4/6, 4/7, 4/8 

20  

687 

24.  Чингелић Драган Факултет за  

физичко васпитање 

VII/1 1/1, 1/2, 1/9, 

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

2/9, 4/2, 4/4  

2/1,2/2, 2/3 

21+2  

641+111 
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Ред. 

број 

Презиме и име Завршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

25.  Ђелкапић Бојан Факултет за  

физичко васпитање 

VII/1 1/10, 2/10, 3/1, 

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

3/Р, 4/1,4/3 

18  

557 

 

 

 

 ФИЗИКА      

26.  Весић Славиша ПМФ 

Физика 

VII/1 1/4, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/9, 2/10 

20+2 686+20+19 

27.  Прокић Милан ПМФ 

Астрофизика 

VII/1 2/4, 2/8, 4/7, 4/8 20+2 636+19+9 

28.  Шкорић Чедо ПМФ 

Физика 

VII/1 1/9, 1/10,  

3/3, 3Р, 4/3, 4/4  

20+2 566 

29.  Лујић Виолета ПМФ 

Астрофизика 

VII/1 1/5, 1/6, 1/8, 

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

20+2 667+37+21 

 

30.  Дамјановић Светлана ПМФ 

Физика 

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

4/2, 4/5, 4/6 

20 598+9 

31.  Марковић Марија ПМФ 

Физика 

VII/1 1/1, 1/2, 1/7, 

2/1, 2/2, 2/3 

 

12 
445 

 ХЕМИЈА      

32.  Јелић Славица ПМФ 

Хемија 

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

3/7, 3/8 

20+2 533+11+22 

33.  Митрић Катарина ПМФ 

Хемија 

VII/1 1/1, 1/2, 1/9, 

1/10, 2/9, 2/10 

 

12 
439+3 

 

34.  Пријић-Миљавец 

Слободанка 

ПМФ 

Хемија 

VII/1 1/4, 1/5, 1/6, 

1/7, 1/8, 4/4, 

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

 

20 
770+15 

35.  Петровић Јасна ПМФ 

Хемија 

VII/1 3/4, 3/5, 3/6 12 368+3 
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Ред. 

број 

Презиме и име Завршен факултет Степен 

стручне 

спреме 

Одељења Недељни 

фонд 

часова 

редовне 

наставе 

Број остварених часова 

обавезног образовно-васпитног 

рада, ваннаставних активности 

додатна, допунска настава, 

секција и факултативна настава 

36.  Рајевић Тијана ПМФ 

Хемија 

VII/1 3/8; 1/1,2; 1/4; 

1/5; 1/6; 1/7; 

1/8; 2/2,3,4; 2/5; 

2/6, 2/7,1; 2/8 

 

15 
483+72 

 

37.  Савић Тамара ПМФ 

Хемија 

VII/1 2/1, 2/2, 2/3, 3/4 10 358 

 БИОЛОГИЈА      

38.  Каличанин Зорана ПМФ 

Биологија 

VII/1 1/7, 2/5, 2/6, 

2/7, 2/8, 4/5, 4/7 

 

20+2 
690+13 

39.  Домазетовић Драгана ПМФ 

Биологија 

VII/1 1/8, 3/5, 3/6, 

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

20+2  

700+17 

 

 

      

40.  Килибарда Тања ПМФ 

Биологија 

VII/1 1/4, /1/5, 1/6, 

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

3/3, 3/4, 4/4 

 

20+2 
 

726+10 

41.  Перовић Снежана ПМФ 

Биологија 

VII/1 1/1, 1/2, 2/1, 

2/2, 2/3, 3/Р 

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

16  

554+76+75 

 ВЕРОНАУКА      

42.  Стоиљковић Марија 

(Пено Милорад) 

Богословски факултет VII/1 1/1,2; 1/4; 1/7,8; 

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

2/4; 2/6; 2/7; 

3/1,Р; 3/3,6; 

4/1,3; 4/2,4; 4/5; 

4/8 

 

 

15 

 

792 
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  УСПЕХ УЧЕНИКА И БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

1. ЗБИРНА  ТАБЕЛА  УСПЕХА  НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ 
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I 257 
210 47 0 0 257 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

4.67 
11505 267 11772 

81.71% 18.29% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00 0.00% 44.77 1.04 45.81 

II 282 
219 63 0 0 282 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.65 

19143 360 19503 

77.7% 22.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 67.88 1.28 69.16 

III 255 
164 88 3 0 255 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.53 

18938 470 19408 

64.3% 34.5% 1.2% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 74.27 1.84 76.11 

IV 230 
162 63 5 0 230 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.59 

21269 482 21751 

70.4% 27.4% 2.2% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 92.47 2.10 94.57 

У
К

У
П

Н
О

 

1024 
755 261 8 0 1024 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.61 

70855 1579 72434 

73.73% 25.49% 0.78% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00 0.00 69.19 1.54 70.74 
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2. ЗБИРНА  ТАБЕЛА БРОЈА  ИЗОСТАНАКА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 
 
 

Разред 
Укупан број  

ученика 
Оправданих 

Неоправдани
х 

Свега 

1 257 11505 267 11772 

2 282 19143 360 19503 

3 255 18983 470 19408 

4 230 21269 482 21751 

 1024 70855 1579 72434 

 
 
 
 
 

3. ЗБИРНА ТАБЕЛА ИЗРЕЧЕНИХ  ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИХ  МЕРА  НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 
 

  У к о р   
Разред Опомена РС РС ОВ ДИР НВ Искључења Свега 

 

II I 
/ 1 2 / / / 3 

II / / / / / / / 

III / 1 / / / / 1 

IV / 3 2 / / / 5 

укупно / 4 4 / / / 9 

 
 

4. УСПЕХ  УЧЕНИКА  ПРВИХ  РАЗРЕДА НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2019/2020.  ГОДИНЕ 
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I1 33 
25 8 0 0 33 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.61 

2329 95 2424 

75.8% 24.2% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 70.58 2.88 73.45 

I2 30 
23 7 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.59 

1738 40 1778 

76.7% 23.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 57.93 1.33 59.27 

I4 30 
22 8 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.60 

1453 32 1485 

73.3% 26.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 48.43 1.07 49.50 

I5 29 
25 4 0 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.72 

1073 12 1085 

86.2% 13.8% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 37.00 0.41 37.41 

I6 31 27 4 0 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.70 

1255 24 1279 

87.1% 12.9% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 40.48 0.77 41.26 

I7 32 29 3 0 0 32 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.73 

1420 21 1441 

90.6% 9.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 44.38 0.66 45.03 

I8 31 26 5 0 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.65 

896 20 916 

83.9% 16.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 28.90 0.65 29.55 

I9 20 
15 5 0 0 20 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.67 

608 6 614 

75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 30.40 0.30 30.70 

I10 21 
18 3 0 0 21 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.76 

733 17 750 

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 34.90 0.81 35.71 

У
К

У
П

Н
О

 

257 

210 47 0 0 257 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.67 

11505 267 11772 

81.71% 18.29% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 44.77 1.04 45.81 

 

 
5. БРОЈ  ИЗОСТАНАКА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  20119/2020.  ГОДИНЕ ПРВИХ  РАЗРЕДА 
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Разред Оправдани Неоправдани Свега 
 

I/1 2329 95 2424 

I/2 1738 40 1778 

I/4 1453 32 1485 

I/5 1073 12 1085 

I/6 1255 24 1279 

I/7 1420 21 1441 

I/8 896 20 916 

I/9 608 6 614 

I/10 733 17 750 

Укупно 11505 267 11772 

 
6. ИЗРЕЧЕНЕ   ВАСПИТНО  ДИСЦИПЛИНСКЕ  МЕРЕ  ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 

 

  
 

   У    К    О    Р   

Разред 
 

Опомена 
РС 

 

РС ОВ ДИР. НВ Искључења Свега 

I/1 / 1 2 / / / 3 

 I/2 /  / / / /  

 I/3 / / / / / /  

 I/5 / / / / / / / 

 I/6 / / / / / / / 

 I/7 / / / / / / / 

 I/8 / / / / / / / 

I/9 / / / / / / / 

I/10 / / / / / / / 

Укупно  1 2 - - - 3 

1. УСПЕХ  УЧЕНИКА  ДРУГОГ РАЗРЕДА НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2019/2020.  ГОДИНЕ 
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II1 30 
22 8 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.58 

2422 88 2510 

73.3% 26.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 80.73 2.93 83.67 

II2 30 
23 7 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.61 

2209 63 2272 

76.7% 23.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 73.63 2.10 75.73 

II3 31 
26 5 0 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.72 

1579 23 1602 

83.9% 16.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 50.94 0.74 51.68 

II4 26 
17 9 0 0 26 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.53 

2544 40 2584 

65.4% 34.6% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 97.85 1.54 99.38 

II5 29 26 3 0 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.77 

2737 4 2741 

89.7% 10.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 94.38 0.14 94.52 

II6 32 23 9 0 0 32 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.57 

2031 40 2071 

71.9% 28.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 63.47 1.25 64.72 

II7 30 23 7 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.71 

1232 13 1245 

76.7% 23.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 41.07 0.43 41.50 

II8 34 
24 10 0 0 34 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.56 

2458 33 2491 

70.6% 29.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 72.29 0.97 73.26 

II9 18 
15 3 0 0 18 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.66 

792 18 810 

83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 44.00 1.00 45.00 

II10 22 
20 2 0 0 22 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.74 

1139 38 1177 

90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 51.77 1.73 53.50 

У
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Н
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282 

219 63 0 0 282 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.65 

19143 360 19503 

77.66% 22.34% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.000 0.00% 67.88 1.28 69.16 

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

Разред Оправдани Неоправдани Свега 
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II/1 2422 88 2510 

II/2 2209 63 2272 

II/3 1579 23 1602 

II/4 2544 40 2584 

II/5 2737 4 2741 

II/6 2031 40 2071 

II/7 1232 13 1245 

II/8 2458 33 2491 

II9 792 18 810 

II/10 1139 38 1177 

укупно 19143 360 19503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ИЗРЕЧЕНЕ   ВАСПИТНО  ДИСЦИПЛИНСКЕ  МЕРЕ  ЗА  ДРУГИ  РАЗРЕД 

 

  
 

У К О Р   
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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/9 / / / / / /  

II/10        

укупно / / / / / / / 
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10. УСПЕХ  УЧЕНИКА  ТРЕЋИХ РАЗРЕДА НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2019/2020.  ГОДИНЕ 
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III1 31 
26 4 1 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.61 

2060 55 2115 

83.9% 12.9% 3.2% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 66.45 1.77 68.23 

III2 31 
15 15 1 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.34 

3108 73 3181 

48.4% 48.4% 3.2% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 100.26 2.35 102.61 

III3 29 
21 8 0 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.61 

2469 69 2538 

72.4% 27.6% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 85.14 2.38 87.52 

III4 31 
24 7 0 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.67 

1921 47 1968 

77.4% 22.6% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 61.97 1.52 63.48 

III5 27 16 11 0 0 27 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.54 

2148 78 2226 

59.3% 40.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 79.56 2.89 82.44 

III6 27 18 9 0 0 27 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.46 

1558 21 1579 

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 57.70 0.78 58.48 

III7 29 13 16 0 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.44 

1985 37 2022 

44.8% 55.2% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 68.45 1.28 69.72 

III8 29 
13 15 1 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.36 

2415 53 2468 

44.8% 51.7% 3.4% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 83.28 1.83 85.10 

IIIR 21 
18 3 0 0 21 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.73 

1274 37 1311 

85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 60.67 1.76 62.43 
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255 

164 88 3 0 255 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.53 

18938 470 19408 

64.31% 34.51% 1.18% 0.00% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 74.27 1.84 76.11 

11. БРОЈ  ИЗОСТАНАКА  НА КРАЈУ  ШКОЛСКЕ   2019/2020.  ГОДИНЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА 
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Оправдани Неоправдани Свега 
 

III/1 2060 55 2115 

III/2 3108 73 3181 

III/3 2469 69 2538 

III/4 1921 47 1968 

III/5 2148 78 2226 

III/6 1558 21 1579 

III/7 1985 37 2022 

III /8 2415 53 2468 

III/Р 1274 37 1311 

укупно 18938 470 19408 

 
12. ИЗРЕЧЕНЕ   ВАСПИТНО  ДИСЦИПЛИНСКЕ  МЕРЕ  ЗА  ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

 

  
 

У К О Р   

Разред Опомена 
РС 

 

РС ОВ ДИР. НВ Искључења Свега 

III/1 / 1 / / / / 1 

III/2 / / / / / / / 

III /3 /  / 1 - - / 

III/4 /  / / / / / 

III/5 / / 1 / / / / 

III/6 / / / / / / / 

III/7 /- / / / / / / 

III/8 /  / / / / / 

III/Р        

укупно /- / / /  - 1 

 
13. УСПЕХ  УЧЕНИКА  ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА НА  КРАЈУ  ШКОЛСКЕ  2018/2019.  ГОДИНЕ 
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IV1 27 
15 11 1 0 27 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.47 

3822 78 3900 

55.6% 40.7% 3.7% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 141.56 2.89 144.44 

IV2 25 
21 4 0 0 25 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.67 

1712 54 1766 

84.0% 16.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 68.48 2.16 70.64 

IV3 30 
19 10 1 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.46 

2764 74 2838 

63.3% 33.3% 3.3% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 92.13 2.47 94.60 

IV4 29 
22 6 1 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.63 

2948 47 2995 

75.9% 20.7% 3.4% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 101.66 1.62 103.28 

IV5 30 20 8 2 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.54 

3089 68 3157 

66.7% 26.7% 6.7% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 102.97 2.27 105.23 

IV6 30 25 5 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.72 

1597 3 1600 

83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 53.23 0.10 53.33 

IV7 30 20 10 0 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.58 

2748 83 2831 

66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 91.60 2.77 94.37 

IV8 29 
20 9 0 0 29 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.62 

2589 75 2664 

69.0% 31.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 89.28 2.59 91.86 
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230 

162 63 5 0 230 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4.59 

21269 482 21751 

70.43% 27.39% 2.17% 0.00% 100.0% 0.0% 0.00 0.00% 92.47 2.10 94.57 
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Разред Оправдани Неоправдани Свега 
 

IV/1 3822 78 3900 

IV/2 1712 54 1766 

IV/3 2764 74 2838 

IV/4 2948 47 2995 

IV/5 3089 68 3157 

IV/6 1597 3 1600 

IV/7 2748 83 2831 

IV/8 2589 75 2664 

укупно 21269 482 21751 

 
 

15. ИЗРЕЧЕНЕ   ВАСПИТНО  ДИСЦИПЛИНСКЕ  МЕРЕ  ЗА  ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
 

  У К О Р   

Разред Опомена 
РС 

РС ОВ ДИР. НВ Искључења Свега 

IV/1 / / /1 / / / 1 

IV/2 /  / / / /  

IV/3  2 -    2 

IV/4 / / /- / / / / 

IV/5 / 1 1 / / / 2 

IV/6 / / / / / /  

IV/7 / / / / / / / 

IV/8 - / / / / / / 

 - 3 2  -- - 5 

укупно    -    

 

 


