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1.  УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Прва београдска гимназија реализује наставу у 27 учионица од којих је 15 

учионица опште намене и 12 кабинета (три кабинета информатике, кабинет 

физике, хемијска лабораторија, два кабинета за стране језике, кабинет уметности,  

историје, географије, биологије и мултимедијални кабинет. 

За наставу се, према потребама, користи и свечана сала школе. 

Настава физичког васпитања се изводи у адаптираној свечаној сали са пратећим 

просторијама (свлачионице ученика и кабинет професора),  који не задовољавају  

потребне стандарде. 

За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор – Клуб 

Прве.Гимназија поседује добро опремљену библиотеку са читаоницом, као и 

сервер собу (умрежени рачунари и контрола камера и разгласа), затим просторије 

за административне послове, психолога и педагога школе, теткице, просторију за 

школског лекара и зубну амбуланту, школску радионицу, школско двориште са 

спортским тереном, површине 7885 м2 и остале неопходне просторије. 

 

 

Запослени у Првој београдској гимназији у школској 2020/2021. 

 

 - СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1. Достанић Бранка    Филозофски  факултет психолог  

2.Живковић Татјана    Филозофски факултет            педагог    

 3. Кућеровић Милка         Факултет народне одбране  библиотекар 

4.  Вучинић Слатка    Филолошки факултет библиотекар 

5.  Брковић Ивана    Филолошки факултет библиотекар 

 

- АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

1.  Божовић Маријана, Правни факултет – секретар; замена Драгана Зејак 

Богатинчевић 

2.  Лаковић Душанка, Правно-биротехничка школа –администратор 

3.  Наташа Пушић Петровић Eкономски факултет – шеф рачуноводства  

4.  Марија Анев, струковни економиста– благајник,  
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- ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

1. Радмановац Радољуб    Средња школа  домар 

2. Живановић Горан   Средња школа  домар 

3. Киждобрански Драгана Осмогодиша школа  спремачица 

4. Штулић Мирјана  Осмогодишња школа спремачица 

5. Матејић Наташа  Осмогодишња школа спремачица 

6. Ћалић   Драгана  Осмогодишња школа спремачица 

7. Чанић Стана     Осмогодишња школа спремачица 

8. Цветановски Јагода   Осмогодишња школа  спремачица 

9. Вељковић  Цвијета  Осмогодишња школа спремачица 

10. Недовић Валентина   Осмогодишња школа  спремачица 

11. Рајковић Драгиња  Осмогодишња школа спремачица 

12. Савић Радмила  Осмогодишња школа  спремачица 

13. Митровић Гордана  Осмогодишња школа спремачица 

14. Чуљак Звездана  Осмогодишња школа спремачица 

15. Вукојевић Весна  Осмогодишња школа спремачица 

16. Тодоровић Амра  Осмогодишња школа спремачица 

 

 

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. 

 Школа је школску годину, у складу са препорукама Министарства 

просвете, започела по комбинованом моделу. Одељења су била подељена на две 

групе А и Б, и док је једна група присуствовала настави у школи, друга је пратила 

наставу на даљину. Промене група одвијале су се на седам дана, док се смена 

мењала на две недеље. Крајем августа 2020. године спроведена је анкета где су се 

ученици изјаснили да ли желе да похађају наставу онлајн или према 

комбинованом моделу. Већина родитеља определила се да ученици прате наставу 

према комбинованом моделу. Испитивања и писмене провере обављале су се 

искључиво у школи. Од 1. септембра преподневна настава је почињала у 7.45, док 

се осми час завршавао у 12. 35. Поподневна смена је почињала у 13.30 и трајала 

до 17. 45 часова. Предвиђен је био један велики одмор у трајању од 20 минута и 
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то наком трећег часа. Период између 12.35 до 13.30 био је предвиђен за 

одржавање консултација. На седници Наставничког већа одржаној 14. 9. 2020. 

донета је одлука да преподневна настава почиње у 9. 30, а поподневна од 15 

часова. Од 30. новембра 2020. године, одлуком Министарства просвете, а због 

погоршане епидемијске ситуације, прешло се на онлајн наставу. Настава се 

одвијала у једној смени од 9.30 до 13.45 часова, а након завршене наставе били су 

организовани часови из изборних предмета. Оцене су ученицима предложене 

закључно са 11. децембром 2020. године. У периоду од 14. до 18. децембра 2020. 

године у школи је било организовано поправљање оцена уз поштовање свих 

епидемијских мера.  

 Наша школа била је укључена и у пилот тестирање Државна матура. 

Тестирани су ученици  одељења 3/6 и 3/10 из српског језика и књижевности, 

математике и историје. Пилотирање је реализовано од 27. до 30. октобра 2020. 

године. 

 Теоријском наставом испуњени су циљеви у стицању основе општег 

образовања и васпитања и знања за даље образовање на факултетима. 

  

 

Практичне вежбе 

 У школској 2020/21. години практичне вежбе су биле заступљене у 

физици, хемији и биологији. Од ове школске године уведене  су вежбе и из 

страног језика.  

 Пошто су кабинети солидно опремљени и како постоји дугогодишње 

искуство предметних наставника, вежбе предвиђене програмом су реализоване.  

 

 

Додатна настава 

 Додатну наставу су реализовали професори  српског језика и 

књижевности, страних језика, философије, психологије, историје, географије, 

математике, физике, хемије, биологије, музичке уметности, физичког васпитања. 

Талентовани ученици су похађали додатну наставу која је реализована према 

плану и програму који је донет на почетку школске године.  
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Допунска настава 

 Допунска настава 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, хемије  и физике. Део професора у терминима допунске наставе 

обављао је консултације са ученицима преко различитих дигиталних платформи: 

zoom, google meet, discord, sкype. 

 

Друштвено-користан рад 

 Ученици других, трећих и четвртих разреда су до краја наставне године 

обављали дежурства  испред зборнице и  на главном улазу у зграду школе. 

Ученици четвртих разреда учествовали су у акцији добровољног давања крви у 

организацији  Завода за трансфузију крви Републике Србије. 

 

 

2. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

 

Наставничко веће 

 

У протеклом периоду  одржано је 5 седница Наставничког већа. Две седнице су 

одржане у Свечаној сали, уз поштовање свих епидемијских мера, док су друге две 

одржане електронским изјашњавањем чланова већа, док је једна седница одржана 

путем google meet-а. Седнице је припремао и водио директор, а у њиховом раду 

учествовали су  помоћници директора, педагошко-психолошка служба, 

наставници и сарадници у настави. 

Одлучивано је и расправљано о свим питањима из делокруга рада Наставничког 

већа.  

 

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, педагог  и психолог 

школе. 

Рад одељенских већа реализован је кроз седнице, а председавао је одељењски 

старешина. 
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3.  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Полугодишњи извештај   

   директора Прве београдске гимназије 
       Школска 2020/21. година, период: 1. септембар 2020. - 15. јануара 2021. год 

 

 

   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 

- Обезбедио 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 

-организовао заједничке састанке са родитељима ученика првог разреда 

-у сарадњи са Педагошким колегијумом израђивао упутства и смернице за 

наставнике и одељењске старешине, а у вези са радом у условима пандемије 

-достављао Министарству недељне и месечне извештаје о реализацији наставе у 

условима пандемије вируса Covid 19 

- доставио Министарству предлог плана уписа за наредну школску годину   

- сарађивао са педагошко-психолошком службом Гимназије и у сарадњи са истом 

обављао педагошко-инструктивни надзор у образовно-васпитни рад наставника 

- обављао замене часова одсутних наставника у виду часа одељењског стрешине, 

са темама везаним за безбедност ученика, здравље  и значај физичке културе 

-упућивао наставнике на стручно усавршавање  

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

комисије у складу са Законом 

-одржаo 5 седница Наставничког већа 

-присуствовао седницама Одељењских већа 

-одржао седам састанака Педагошког колегијума 

-присуствовао  седницама Савета родитеља  

-присуствовао  седницама Школског одбора  

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

родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе и ових органа.  

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

складу са законом  

-учествовао у организацији рада и реализацији активности Ученичког парламента  

- обављао функцију председника Актива директора средњих школа општине 

Стари град  

- учествовао у раду председништва Заједнице гимназија Србије  

- учествовао у раду Друштва директора Србије 

-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом Београд и обављао 

њихове налоге, као и налоге просветне и комуналне инспекције (Записник о 

ванредном инспекцијском надзору  број VII-06 Број 614-/901/2020. oд 26.11.2020. године. 

Предмет инспекцијског надзора: Поступање по захтеву, а ради провере навода о 

школовању и стеченој стручној спреми трећег, четвртог разреда и дипломе за 

СВ.Утврђено чињенично стање:  Подаци у наведеним јавним исправама веродостојни су 

подацима у евиденцији коју води Школа. 
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-са секретаром школске матурске комисије присуствовао одговарајућој обуци и 

организовао пробно тестирање-пилотирање ученика за полагање државне матуре 

-у сарадњи са наставником физике сачинио пројекат, прикупио и поднео 

одговарајућу документацију за конкурс Подршка СТЕАМ образовању у средњим 

школама, ради добијања новчаних средстава за набавку опреме (3Д штампачи, 

ЦНЦ машина, ласерски штампач), вредности од 505.000 динара  

- са психологом школе учествовао на састанку-саветовању које је Школска управа 

Београд организовала децембра месеца са представницима београдских гимназија 

и средњих школа са гимназијским одељ. 

-директор је, у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план за 

2021. годину, План јавних набавки и Пројекцију прихода  и расхода сопствених 

средстава за текућу школску годину 

-у сарадњи са члановима Школског одбора реализовао процедуре у циљу 

прибављања сагласности надлежних институција за најам подрумског простора 

Гимназије, ради  обезбеђивања материјалних средстава којим се остварују 

услови неопходни за даљи квалитетан образовно-васпитни рад у Првој 

београдској гимназији, награђивања поводом изузетних резултата на 

такмичењима, прославе и манифестације и друге објективне потребе Гимназије                              

-обезбедио услове за наставак рада регистриване 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 

-сарађивао са Црвеним крстом 

-захваљујући донацији члана Школског одбора, обезбедио набавку ваучера 

(новогодишњих пакетића) за децу запослених 

-обезбедио донацију дигиталног копир апарата  
 

Реализовао набавке  и радове према добијеним захтевима и потребама 

Гимназије: 

- Набавка веб камера и графичких табли 

-Радови на одржавању електричних инсталација (реконструкција разводних 

ормана са уградњом аутоматских осигурача, укључујући главни разводни орман, 

уградња лед панела, замена бакарних проводника...) у вредности од 425.200 

динара 

- Набавка и уградња двокрилних алуминијумских улазних врата, као и ограде и 

степенишног рукохвата у реновираном поткровљу Гимназије, у вредности од 

355.440 динара 

-Молерско-фарбарски радови (поправке и кречење зидова учионице у саставу 

свечане сале, степенишног простора од фискултурне до свечане сале и зидова 

хола на првом спрату и приземљу, поправка оштећене цокле и кречење масном 

фарбом у холовима и кабинету информатике, изолаторски радови у Клубу Прве), 

у вредности од 297.900 динара 

-Набавка клима уређаја  

- Набавке нове и  сервисирања дотрајале рачунарске и видео опреме, као и друге 

неопходне набавке 
 

Безбедност ученика и запослених 

У сарадњи са Саветом родитеља ангажавано је ФТО и осигурани сви ученици и 

запослени. У вези са епидемијом Covid19 спровођене су предвиђене мере 

заштите и вршене редовне набавке дезинфекционих средстава и материјала, 
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обављена је дезинфекција простора Гимназије од стране надлежне службе и 

обезбеђивани су одговарајући услови за реализацију наставе и боравак у школи, 

информисање ученика, запослених и родитеља, у складу са упутствима 

Министарства просвете и надлежних институција. Према устаљеном договору 

са МУП-ом Школски полицајац је вршио обиласке у предвиђеним терминима, а 

опрема за видео надзор је одржавана  у добром стању. Тим за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања, деловао је у оквиру својих 

надлежности. У Гимназији су истакнути одговарајући планови евакуације, 

дежурства ученика и запослених реализована су према утврђеном распореду, а 

послове координатора наставе обављали су помоћници директора, стручни 

сарадници и задужени наставници. 

 
Директор 

          Александар 

Андрејић 

- 

4. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

Ове  школске године у Првој  београдској гимназији именована су два помоћника 

директора: Биљана Крстић и Драгана Стојановић.  

Рад помоћника директора се одвијао у овом периоду  према Плану  за школску  

2020/2021. 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, 

 припреми Наставничког и Одељенских 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, 

 вођење КОВИД протокола и редовно обавештавање Завода за јавно 

здравље о оболелим ученицима и наставницима, као и контактима са 

зараженим особама 

 организовању одговарања ученика од 14. 12. до 18. 12. 2020. 

 организовању пилот тестирања пројекта Велика матура 

Због проглашене епидемије и примене  мера Кризног штаба, у току првог 

полугодишта није реализована традиционална акција добровољног давања крви 

као ни предавања и трибине.  

У раду  руководиоца прве и друге смене: 
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 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. 

 

 

 

 
5. КООРДИНАТОРИ НАСТАВЕ 

 

Координатори наставе у првом полугодишту школске 2020/2021. године били су 

Биљана Крстић помоћник директора, Драгана Стојановић помоћник директора, 

Милка Кућеровић библиотекар, Достанић Бранка, психолог, Живковић Татјана  

педагог школе,  Александра Спасојевић психолог и  Ивана Брковић библиотекар. 

У току овог периода  обавезе су реализоване кроз следеће  активности: 

 контролисање реализације Програма, 

 контролисање ажурности вођења педагошке документације, 

 организација и контролисање дежурства ученика и професора организација 

привремених замена одсутних професора и надокнада изгубљених часова, 

 организација и праћење рада Одељенских већа 

 организација Наставничких већа 

 

 

6.  РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУИ 

 

Председник обласне комисије:  Слатка Вучинић, професор руског језика 

 

Српски језик и књижевност 

Руководилац актива: мр Драгица Симоновић 
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 У току првог полугодишта школске 2020/2021. наставници предмета 

Српски језик и књижевност одржали су редовну, додатну и допунску наставу, 

консултације и менторски рад са матурантима. 

  

СЕПТЕМБАР:  

 

Поштовани су договорени закључци са састанка Актива одржаног 28.  августа 

2020. године  да се часови непосредне наставе снимају и да се тај тонски запис 

путем изабраних платформи шаље половини одељења које наставу прати 

онлајн.Такође, поред звучног записа, ученици који су код куће добијали су и 

приказ табле или документ који графички приказује кључна места из дела које се 

обрађује. Уз ова два наведена садржаја прилагале смо и линкове предавања или 

емисија (нпр. тв предавања, Агапе, Књижевни разговори, Око  магазин...) на 

задату тему који би допринели бољем разумевању градива које је у школи 

обрађено у одсуству групе која наставу прати онлајн. 

 У првој половини месеца септембра ученици су радили тест који проверава знање 

обрађеног градива усвојеног у периоду ванредног стања тј. другог полугодишта 

претходне школске године.  

Редовна је и комуникација наставника преко вибер групе. 

Усклађени су и месечни планови  за све разреде и одељења. 

 

ОКТОБАР:  

 

Реализован је први писмени задатак у првој и другој недељи са обе групе у школи 

у свим одељењима. Такође су реализоване и кратке провере знања путем 

контролних вежби. 

 

НОВЕМБАР: 

 

Анализа успеха на првом тромесечју. Размена искустава поводом првог 

класификационог периода и поводом непосредног рада у Школи и онлајн наставе.  

Одржан је састанак Актива 30. новембра 2020. године са директором Школе. 

Донети су следећи закључци:  

Полугодиште се завршава 18. децембра 2020, али је неопходно  дати предлог 

закључних оцена до 11. децембра како би се могао направити план испитивања у 
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Школи у посебним условима када влада епидемија вируса ковид 19. Наставу на 

даљину држимо у реалном времену.  Директор је истакао да српски језик и 

књижевност има приоритет  у планирању писмених задатака и контролних 

провера знања. Професорке сматрају да нема услова за аутентично писање 

писмених задатака онлајн и да се писмени планиран од 14-18. децембра одлаже. 

Важно је на почетку недеље дати ученицима план рада за наредну недељу. С 

обзиром да је сваки план и договор са ученицима нагло промењен,  једини план 

је закључивање оцена ученицима и у овим околностима нема простора за ново 

градиво. Неопходно је да сваки ученик има три оцене. Потребно је уједначити 

динамику прелажења нових лекција. Професорке су имале дискусију преко 

вибера и констатовано је да заједнички пишемо оперативне планове од септембра 

2020. и да смо градиво уједначиле. Директор је рекао да је потребно да 20% 

редукујемо градиво. Професорке су се  сагласиле да се не ради изборни програм.  

 

 

ДЕЦЕМБАР: 

  

Предлог матурских тема. Закључивање оцена за крај првог полугодишта. Давање 

упутстава за рад у другом полугодишту. Одређени су и термини одржавања 

писмених задатака и полугодишњих контролних вежби у свим одељењима.  

Одржан је састанак Актива 28. децембра 2020. године на коме је одлучено је 

и на који начин ће се сажети планирано градиво за треће тромесечје: 

 У првом разреду свих смерова неће се радити изборни програм; 

 У другом разреду неће се радити изборни програм, потребно је такође сажети 

морфологију у ужем смислу; 

У трећем разреду неће се радити изборни програм, потребно је сажети и 

лексикологију, а неће се радити ни роман Путовање на крај ноћи Л. Ф. Селина, 

Крлежа (Господа Глембајеви) и Тин Ујевић;  

У четвртом разреду до краја јануара треба урадити Достојевског и Фауста. 

Данијела Вујетић  предлаже да се у марту ради Булгаков, Ками, Бекет, а у 

априлу савремена српска проза. Сви се слажу да лектире морају да се обраде, 

али би могло да се скрати дело Енциклопедија мртвих Данила Киша, тј. да се 

уради само та истоимена приповетка, а не цела збирка. Неће се радити Тишма 

и Ковачевић. Са Балканским шпијуном су већ упознати, па се на то и 
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ослањамо. Из језика нећемо радити падежни систем, јер им је и то познато 

градиво. 

Нарочито је тешко оцењивати ученике у околностима у којима се налазимо, 

јер преко платформи није могуће са сигурношћу добити аутентичне писмене 

задатке, а такође ни контролне вежбе нису поуздане. Контролне тестове 

наставници могу међусобно размењивати. Драгица Симоновић је истакла  

проблем закључивања оцена са само једним урађеним писменим задатком у 

првом разреду. Ученици првог разреда се понашају необично слободно, 

агресивно тражећи  одличну оцену чак и кад нема реалних услова да добију 

пет. Свим ученицима који су инсистирали да поправе оцену омогућено да 

одговарају у школи. 

 Истакнут је проблем непознавања лексике српског језика, врло оскудан 

речник, а сликовит начин изражавања и употреба народних пословица им је 

сасвим непозната. Рукопис је често врло нечитак, мешају и ћирилицу и 

латиницу.  

Верујемо да оскудна употреба речи отежава учење и разумевање и других 

предмета, па нам је зато потребна помоћ и разумевање свих служби у Школи. 

Притисак на наставнике српског језика да се  снизи критеријум оцењивања 

због пандемије и отежаног начина школовања није у интересу  ученика.   

 

Одељења имају следеће просечне оцене: 

 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Весна Шами 4,55 3/2 Данијела Вујетић 3,71 

1/2 Весна Шами 4,52 3/3 Катарина Крнетић 3,90 

1/3 Весна Шами 4,70 3/4 Биљана Ковачевић 3,54 

1/4 Драгица Симоновић 3,83 3/5 Биљана Ковачевић 3,89 

1/5 Драгица Симоновић 4,20 3/6 Биљана Ковачевић 3,44 

1/6 Драгица Симоновић 4,29 3/7 Драгица Симоновић 4,31 

1/7 Милица Пророк 4,00 3/8 Драгица Симоновић 4,35 

1/8 Милица Пророк 4,06 3/9 Весна Шами 4,44 

1/9 Милица Пророк 4,15 3/10 Весна Шами 4,45 

2/1 Катарина Крнетић 3,75 4/1 Биљана Ковачевић 4,00 

2/2 Катарина Крнетић 3,55 4/2 Данијела Вујетић 3,47 

2/3 Катарина Крнетић 4,00 4/3 Јелена Јевремовић 4,40 

2/4 Милица Пророк 4,41 4/4 Данијела Вујетић 3,77 

2/5 Милица Пророк 4,45 4/р Данијела Вујетић 3,67 
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2/6 Јелена Јевремовић 3,90 4/5 Драгана Стојановић 4,56 

2/7 Јелена Јевремовић 4,10 4/6 Биљана Ковачевић 3,92 

2/8 Јелена Јевремовић 4,06 4/7 Биљана Ковачевић 3,63 

2/9 Јелена Јевремовић 4,00 4/8 Драгана Стојановић 4,30 

2/10 Драгана Стојановић 4,32 3/1 Катарина Крнетић 3,37 

 

 

Страни језици 

Руководилац актива: Слатка Вучинић 

 

У првом полугодишту школске 2020/2021. године наставници страних језика 

изводили су редовну и допунску наставу по комбинованом моделу до краја 

новембра, када се, по одлуци Министарства, прешло на извођење наставе на 

даљину по конференцијском моделу. 

Због специфичних услова иницијално тестирање није спроведено, као ни писмени 

задаци, који ће бити одржани почетком другог полугодишта. 

Захтеви су прилагођени условима, па је велика већина ученика оцењена ( свега 3 

ученика су неоцењена, из енглеског језика). 

Просечан успех по одељењима и језицима је дат у следећој табели: 

 
Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Лидија Бајовић 4,07 3/1 Злата Васић 4,23 

1/2 Лидија Бајовић 3,94 3/2 Злата Васић 4,03 

1/3 Лидија Бајовић    4,30 3/3 Злата Васић 4,13 

1/4    Нина Фанка 4,53 3/4  Оливера 

Скерлић 

4,41 

1/5 Оливера Скерлић 4,83 3/5 ОливераСкерлић 4,89 

1/6 Оливера Скерлић 4,57 3/6 ОливераСкерлић 4,48 

1/7 Оливера Скерлић 4,67 3/7 Оливера Скерлић 4,60 

1/8 Оливера Скерлић 4,71 3/8 Оливера Скерлић 4,59 
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1/9 Лидија Бајовић 3,95 3/9     Злата Васић         4,33 

2/1     Нина Фанка 4,12 3/10 Злата Васић         4,59 

2/2     Нина Фанка 3,97 4/1 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,84 

2/4 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,66 4/2 Лидија Бајовић 3,63 

2/5 Марина Јовичић        

Самарџија 

4,83 4/3 Лидија Бајовић 4,50 

2/6 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,81 4/4 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,83 

2/7 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,75 4/5 Нина Фанка 4,85 

2/8 Марина Јовичић 

Самарџија 

4,58 4/6     Нина Фанка 4,64 

2/9 Лидија Бајовић 4,21 4/7 Нина Фанка 4,78 

2/10     Нина Фанка 4,64 4/8 Нина Фанка 4,60 

   4/Р Марина Јовичић 

Самарџија 

4,71 

 

 

 

Други страни језик 
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Латински језик 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Драгица Грачанин 4,43 3/1 Марина Чарапић 4,18 

1/2 Марина Чарапић 3,80 3/2 Драгица Грачанин 4,23 

1/3 Слатка Вучинић 4,69 3/3 Дарко Стојановић 4,07 

Драгица Грачанин 4,27 Слатка Вучинић 4,24 

1/4 Драгица Грачанин 4,60 3/4 Марина Чарапић 4,26 

1/5 Грачанин Драгица 4,53 3/5 Марина Чарапић 4,65 

1/6 Дарко Стојановић 4,52 3/6 Дарко Стојановић 4,00 

1/7 Слатка Вучинић 4,83 3/7 Слатка Вучинић 4,19 

Ирена Симић  4,17 Дарко Стојановић 4,36 

1/8 Слатка Вучинић 3,83 3/8 Дарко Стојановић 3,97 

Марина Чарапић 4,62 

2/1 Наташа Перишин 4,92 4/1 Слатка Вучинић 4,45 

2/1 Слатка Вучинић 4,00 Марина Чарапић 4,45 

2/2 Драгица Грачанин 4,46 4/2 Драгица Грачанин 5,00 

Наташа Перишин 4,93 

2/4 

 

Дарко Стојановић 4,00 4/3 Драгица Грачанин 4,57 

 

2/5 

Драгица Грачанин 4,50 4/4 Драгица Грачанин 4,62 

2/6 Ирена Симић 4,19 4/5 Марина Чарапић 4,34 

2/7 Марина Чарапић 3,73 4/6 Дарко Стојановић 3,50 

Дарко Стојановић 4,50 Слатка Вучинић 4,83 

2/8 Марина Чарапић 3,58 4/7 Марина Чарапић 5,00 

Слатка Вучинић 3,70 Дарко Стојановић 4,15 

   4/8 Марина Чарапић 4,53 

Дарко Стојановић 4,53 
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Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Вера Цветковић 3,97 1/7 Вера Цветковић 4,13 

1/2 Вера Цветковић 3,94 1/8 Вера Цветковић 4,42 

1/3 Вера Цветковић 4,22 2/1 Нина Божиновска 3,42 

1/4 Вера Цветковић 4,50 2/2 Вера Цветковић 3,36 

1/5 Вера Цветковић 4,60    

1/6 Вера Цветковић 4,14    

 

Професорка Марина Чарапић држала је додатну наставу за испит Делф. 

Октобра 24. и 25. одржан је испит Делф који је био предвиђен за април 2020 и 

одложен. Мали број ученика је изашао на испит , разлози су болест, одустајање 

због несигурности и један ученик се одселио у иностранство.Положили су :  

А2- Андреа Томић и Алекса Томић 2/6 

 Б1- Дуња Стојановић 2/6 Андреј Кркељић и Стеван Димитријевић 4/7 

 Б2- Филип Коњикушић 4-5 и две ученице које су школске 2019/20 завршиле 

гимназију Ирина Мрђа 4/7 и Вања Шевић 4/4. 

Као лиценцирани испитивач, професорка Чарапић је учествовала  у 

прегледању испитних задатака ученика других школа ван Београда.Искористила 

је понуђене обуке на даљину које су организовали француски издавачи и школе 

језика. Поседује сертификате. Била је одабрана међу 10 професора из целог света 

да присуствује семинару у замку Вилије Котере  на северу Француске, али на 

жалост због епидемиолошке ситуације није могла да отпутује.Тема је била 

позориште у настави француског језика као страног. Све време је сарађивала са 

Француским институтом и Удружењем професора француског. 

Професорка Оливера Скерлић је похађала онлајн семинаре: 

1.Вебинар о Холокаусту у сарадњи са Јад Вашем институтом у Јерусалиму, на 

енглеском језику  

2. Програм стручног усавршавања «Укључи кликер« на тему медијске 

писмености и критичког мишљења на српском и енглеском језику у трајању од 24 

сата у организацији удружења Едукатив 2020.  

 

Наставници страних језика су усагласили сажимање градива у трећем тромесечју 

на следећи начин: 

 

Енглески језик 
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Следеће лекције по разредима се сажимају и пребацују за наредну 

школску годину 

1. разред друштвено-језички/ природно-математички/ рачунарски 

смер 

Unit 10, Brilliant brains (Вокабулар у вези са лекцијом (Creating and 

inventing), читање лекције о проналасцима, грађење речи тј.именица са 

суфиксом –ion, нулти и први кондиционал, неуправни говор без слагања 

времена, писање биографије) 

2. разред природно-математички / рачунарски смер 

Unit 4, Health watch ( Вокабулар у вези са лекцијом, делови тела, болести 

(Health problems and illnesses), грађење сложеница, текстови (Teen Health 

Tips, First Aid) 

Unit 5, ( компарација придева и прилога, писање критике-Writing a review) 

 

2. разред друштвено- језички смер 

 

Unit 4, Health watch ( Вокабулар у вези са лекцијом, делови тела, болести 

(Health problems and illnesses) грађење сложеница, текстови (Teen Health 

Tips, First Aid) 

Unit 5, (компарација придева и прилога) 

3. разред природно-математички / рачунарски смер 

С обзиром да се у трећој години природног и рачунарског смера ради пола 

уџбеника,  тачније 5 лекција, а сви  наставници су већ прешли по 3 лекције, 

стиже се да се целокупно градиво предвиђено планом и програмом пређе и 

обради. 

3. разред друштвено- језички смер 

Unit 9 High-tech heaven- цела лекција се изоставља ( Vocabulary technology, 

Reading, Relative Clauses, Phrasal verbs connected with technology, Nominal 

Clauses with that, Developing Writing- A report) 

 

4. разред природно-математички смер/ рачунарски смер 

      Unit 9 High-tech heaven- цела лекција се изоставља (Vocabulary technology, 

Reading,          Relative clauses, Phrasal verbs connected with technology, Nominal 

clauses with that, Developing   Writing- A report) 

4. разред друштвено- језички смер 
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Unit 5, први текст у оквиру јунита се изоставља и пропратни вокабулар 

Unit 6, први текст у оквиру јунита се изоставља и пропратни вокабулар 

 

Немачки језик: 

Први разред: Hundertwasserhaus; Auf Wohnungssuche; Essen (inter)national 

Други разред: Es geht aber auch so; Einkaufen im KaDeWe 

Трећи разред: Souvenirs und Erinnerungen; Und nicht nur in Deutschland; Eine 

virtuelle Welt; Vorteile, Nachteile .. (Epidemie im Internet) 

Четврти разред:Leben ohne Geld; Mutter mit 17; Familie und Freiheitsdrang; 

Straßenkinder 

 

 

Француски језик: 

Наставнице Марина Чарапић и Наташа Перишин су већ приликом израде 

годишњих планова предвиделе актуелну ситуацију тако да нема потребе за 

додатним корекцијама. У наставку ће пратити напредовање ученика и 

прилагођавати захтеве. Настава француског језика планира се по наставним 

целинама тако да ће се обрадити једна целина односно тема мање. 

Ирена Симић 

Први разред  

1. Из теме C'est bien , chez vous! (3.)  изоставити наставну јединицу: Choix de vie ( 

Lille, Lyon, Toulouse) 

2. Из 4. teme ( Parcours sante)изоставити: Adjectifs et pronoms indefinis као и Faites 

du sport - expression ecrite. 

 

Други разред:  

1. Из теме TEMPS LIBRE изоставити наставну јединицу: La fete des voisins 

2. Из теме  L'AIR DU TEMPS изоставити наставну јединицу  La presse magazine - 

expression orale. 

3. Из теме Vous voulez mon avis? изоставити: Ce qui/ ce que. 

 

Руски језик: 

 

Први разред 

Из теме Время, люди, красота изоставити текст Художник света 
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Из теме Люди науки изоставити текст Менделеев и периодический закон 

 

Други разред 

Из теме Праздники изоставити текст Новогодняя история 

Из теме Человек в мире технологий изоставити текст Извини 

 

Трећи разред 

Изоставити текст Если не Вы, не будет Невы 

 

Четврти разред 

Изоставити граматичке и синтаксичке малофреквентне јединице 

 

 

Професорка Марина Чарапић би још једном желела да нагласи потребу корекције 

распореда за групу 4/1,8 . Сматра да је постојећим распоредом  немогуће држати 

наставу са групом јер су у различитим сменама. Проблем је уочен на почетку, али 

није дошло до промене.  

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

Председник стручног већа: професор Марина Чудов 

 

Актив уметности 

Председник актива: Марина Чудов 

Током првог полугодишта у потпуности је реализован план и програм предмета 

музичке и ликовне културе у складу са препорукама Министарства просвете за 

рад ванредној ситуацији и по комбинованом систему. Коришћене платформе су 

биле Едмодо и Зум, а по потреби и остали видови комуникације, вибер, 

електронска пошта. Није било већих проблема у настави и оцењивању, и све 

ситуације до којих је долазило пре свега због здравствених проблема појединих 

ученика решаване су у договору са разредним старешинама.  

Часови уметности и дизајна извођени су на даљину путем платформе Едмодо и 

Зум. Две групе ученика води Снежана Филиповић, а једну Марина Чудов. Неки 
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од обрађених пројеката су: фрактали, структуре које је створила природа и 

структуре које је створио човек, маскенбал... 

Рад секција музичке културе се одвијао у овим новим околностима на измењен 

начин. Етно група „Плетисанке“ је путем платформе Едмодо била место где су се 

чланови упознавали са Најлепшим тамбурашким песмама, Фолклорном музиком 

других народа и народности код нас, Најзначајнијим извођачима тзв “worldmusic” 

код нас и Стилизацијом фолклора на примеру дуа Модерато, музиком кроз музеј.  

Бендови прве - због немогућности одржавања групних проба бендова због 

пандемије активности су преформулисане ка музичком биоскопу са гледањем 

филмова који представљају култна дела историје популарне музике. Септембар - 

Jailhouse Rock (1957); октобар - Томи, новембар - Коса и децембар - Зид (Пинк 

Флојд).  

Пробе, увежбавање и избор композиција за прву онлајн манифестацију „Прва има 

таленат 2020“ одржаване су путем интернета. Најуспешније индивидуалне 

наступе ученика у преко 30 тачака можете погледати на сајту школе и на Едмоду 

уз коришћење кода xrfr3x.  

Ликовна секција је радила редовно од октобра до децембра заједно са 

полазницима Регионалног центра за таленте Београд II, уз консултације путем 

интернета, а од децембра ради искључиво на даљину. 

У оквиру изложбе „Прва има таленат“ презентовани су одабрани ликовни радови 

наших ученика, израђени на часовима редовне наставе у првом полугодишту 

школске 2020/21. године, радови са ликовне секције, радови наменски рађени за 

ову изложбу, као и радови који су награђени на конкурсима. На фото конкурсу 

Мој Београд ученица Мина Мијаиловић 3/3 освојила је другу награду, а на 

конкурсу ЕкоКон ученици наше школе освојили су све три награде за 

фотографију: Јелена Марковић 4/3 освојила је прву, Иван Фершиши 3/6 другу, а 

Ленка Стојанов 3/3 трећу награду. 

Такође, припремали смо се и за наступ на дану Светог Саве који ће се 

највероватније одржати онлајн. 

Стручно усавршавање у првом полугодишту школске 2020/21. године 

Снежана Филиповић је похађала следеће семинаре: 

13-14. октобар 2020, Фондација Темпус, Виртуелна конференција „Сарадња 

Србије и ЕУ-Стварање могућности за унапређење образовања кроз Еразмус + 

програм 
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18.12. 2020, MusicArtProject-Виртуелна конференција“Оркестар као модел 

функционалне заједнице“ 

Марина Чудов је похађала вебинар издавачке куће Клетт Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19. 

 

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 неоцењен 

1/3 Снежана 

Филиповић 

5,00 1/3 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 неоцењен 

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   

2/1 Снежана 

Филиповић 

5,00 2/1 Марина Чудов 5,00 

2/2 Снежана 

Филиповић 

5,00 2/2 Марина Чудов 5,00 

2/4 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 

Уметност 

и дизајн 

Снежана 

Филиповић 

 

5,00 

5,00 

3/1 Марина Чудов 5,00 

3/2 

Уметност 

и дизајн 

Снежана 

Филиповић 

5,00 

5,00 

3/2 Марина Чудов 5,00 

1 неоцењен 

3/3 Снежана 

Филиповић 

5.00 3/3 

Уметност и 

дизајн 

Марина Чудов 5,00 

5,00 

3/4 

Уметност 

и дизајн 

Снежана 

Филиповић 

5,00 3/4   

3/5 

Уметност 

и дизајн 

Снежана 

Филиповић 

5,00 3/5   

3/6   Уметност и 

дизајн 3/6 

 

Марина Чудов 5,00 

3/7   3/7 

Уметност и 

дизајн 

Марина Чудов 5,00 

3/8 

Уметност 

и дизајн 

Снежана 

Филиповић 

5,00 3/8   

3/9   3/9 Марина Чудов 5,00 

3/10   3/10 Марина Чудов 5,00 

4/1 Снежана 

Филиповић 

5,00 4/1 Марина Чудов 5,00 

4/2 Снежана 

Филиповић 

5,00 4/2 Марина Чудов 5,00 

4 

неоцењена 

4/3 Снежана 

Филиповић 

5,00 4/3 Марина Чудов 5,00 

 

 

Актив за физичко и здравствено васпитање  

Руководилац актива: Бранко Симић 
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У првом полугодишту школске 2020/21. године наставу физичког 

васпитања изводили су професори: Дара Булић (100%), Драган Чингелић (100%), 

Бранко Симић (90%) и Бојан Ђелкапић(80%). Услед ванредне ситуације изазване 

лошом епидемиолошком ситуацијом настава је релизована по  прилагођеном 

плану и програму. План и програм рада у првом полугодишту био је усмерен ка 

тестирању и развоју општих физичких способности. Планиране активности из 

области спортских игара, као и све активности које би подразумевале физички 

контакт међу ученицима, као и контакт између наставника и ученика, биле су 

забрањене због спречавања ширења заразе.  Планиране активности које није било 

могуће реализовати биће надокнађене током другог полугодишта, по 

нормализацији епидемиолошке ситуације. 

 Подела часова према  разредима и одељењима у школској 2020/2021. 

 

наставник Драган 

Чингелић  

Бојан Ђелкапић   Дара Булић  Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 

1,2,3 9 4,5,6,7 8 

Разред    

други/одељења 

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

Разред    трећи 

/одељења 

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

Разред  

четврти/одељења 

/ 1,2,3,4,Р 7 5,6,8 

 

Проценат 

ангажовања 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

 

Сви  чланови Актива физичког и здравственог васпитања реализовали су 

планиране часове редовне наставе у првом полугодишту  школске  2020/2021. год. 

План рада био је прилагођен часу од 30 минута и оријентисан на опште физичку 

припрему и праћење развоја физичких способности ученика.  Ученици који нису 

били у непосредном наставном процесу, препорученим програмима вежбања 

могли су приступити преко платформе за учење на даљину-гугл учионице. 

Због отказивања школских такмичења, није било часова  који су се 

односили на припрему ученика за такмичење.  
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На почетку првог полугодишта усвојен 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 

активности. Планиране су активности у вези са школским такмичењима,  настава 

скијања у периоду фебрар – март и учешће на прашком маратону у мају месецу. 

Активности ће бити реализоване у зависности од епидемиолошке ситуације. 

 

Планиране активности у школској 2020/2021. 

Проф. Дара Булић 

Настава скијања – фебруар-март 2021. 

Проф. Драган Чингелић 

Настава скијања – фебруар-март 2021. 

Прашки маратон –мај 2021. 

У току полугодишта актив наставника физичког и здравственог васпитања 

учествовао је у пројекту који је реализован под покровитељством  Савеза за 

школски спорт Србије.  Назив пројекта био је „Сам се снађи, реквизит пронађи...“  

Циљ пројекта био је да се ученицима током он -лине наставе кроз прилагођене 

програме вежбања што више приближи настава физичког васпитања. 

Прилагођени садржаји били су доступни ученицима преко њихових гугл 

учионица.  

Крајем децембра (28.12.2020.) је одржан актив на коме је разматрана 

проблематика реализовања наставе у ванредним околностима, критеријума 

оцењивања, планирања наставе према исходима и повезаности наставних тема са 

другим предметима (међупредметне корелације).  Реализација он лине наставе 

остварена је кроз препоручене програме вежбања који су ученицима били 

доступни у њиховим гугл учионицама.  Констатовано је да ће се оцењивање с 

обзиром на ванредне околности и прелазак на он-лине наставу прилагодити, тако 

што ће ученицима бити презентоване норме физичких способности према којима 

ће се по повратку у школу вршити провере и у складу са постигнутим резултатима 

извршити оцењивање. 

Међупредметне корелације су саставни део садржај предмета тако да је 

предложено да се, у овим околностима када су практични садржаји предмета 

редуковани, више времена посвети теоријској обради делова програма који се 

односе на историјат игара, правила игара, биомеханичке и  здравствене аспекте 

вежбања. 
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Успех ученика и број ослобођених ученика на крају првог полугодишта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Руководилац Бранко Симић 

Одељење  Професор  средња 

оцена 

Ослобођени 

практичног 

дела 

Одељење  Професор  средња 

оцена 

Ослобођени

/осл.практи

чног дела 

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

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

I 3 Драган Чингелић 5,00 / III 3 Драган Чингелић 5,00 / 

I 4 Дара Булић 5,00 / III 4 Дара Булић 4,97 1 ученик  

I 5 Дара Булић 5,00 / III 5 Дара Булић 5,00 / 

I 6 Дара Булић 5,00 / III 6 Дара Булић 4,84 / 

I 7 Дара Булић 5,00 / III 7 Дара Булић 4,97 / 

I 8 Бранко Симић 5,00 / III 8  Дара Булић 4,76 / 

I 9 Бојан Ђелкапић   5,00 / III 9 Драган Чингелић 5,00 / 

    III 10 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

        

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

II 2 Драган Чингелић 5,00 / IV 2 Бојан Ђелкапић   5,00 2 ученика  

II 4 Бранко Симић 5,00 1 ученик IV 3 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

II 5 Бранко Симић 5,00 / IV 4 Бојан Ђелкапић   5,00 / 

II 6 Бранко Симић 5,00 / IV R Бојан Ђелкапић   5,00 / 

II 7 Бранко Симић 5,00 / IV 5 Бранко Симић 5,00 2 ученика 

II 8 Бранко Симић 5,00 / IV 6 Бранко Симић 4,96 / 

II 9 Драган Чингелић 5,00 / IV 7 Дара Булић 4,96 / 

II 10 Бојан Ђелкапић   5,00 / IV 8 Бранко Симић 5,00 / 
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Подела  часова  према  разредима  и одељењима у школској 2020/2021. 

 

наставник Драган 

Чингелић 

 Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 

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

Разред    

други/одељења 

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

 

У току овог полугодишта наставни план и програм је реализован  он –лине, 

преко платформе за учење - гугл учионице.  Ученици  су реализовали  пројекте 

које су 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...Кроз реализацију оваквог вида 

наставе и обраду одабраних тема кроз пројекте ученици су стекли нова знања и 

стекли компетенције везане за њима интересантну проблематику. 

Констатовано је да су ученици добро прихватили овакав вид реализације 

наставе.  Своје радове су презентовали путем конференцијских позива преко 

својих гугл учионица. 

 

Успех ученика на крају првог полугодишта 

Одељење  Професор  средња оцена 

I 1 Драган Чингелић 5,00 

I 2 Драган Чингелић 5,00 

I 3 Драган Чингелић 5,00 

I 4 Бранко Симић 5,00 

I 5 Бранко Симић 5,00 

I 6 Бранко Симић 5,00 

I 7 Бранко Симић 5,00 

I 8 Бранко Симић 5,00 

II1 Драган Чингелић 5,00 
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ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНЕ НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 
Руководилац   области: Невена Лукић Василић, професор математике 

 У току првог полугодишта школске 2020/2021. године наставници овог 

Сручног већа одржали суредовну,додатну,допунску наставу и менторски рад са 

матурантима и то на следећи начин: 

СЕПТЕМБАР: Договор о раду, глобалним и оперативним плановима наставе и 

учења и усаглашавању критеријума оцењивања.   Договор о распореду писмених 

провера и тестова дужих од 15 минута и писмених задатака у приоду од 10.09. до 

30.10.2019 године, водећи рачуна о оптерећености ученика. 

ОКТОБАР: Договор о међусобном усаглашавању  захтева и различитих 

инструмената за праћење и вредновање рада ученика и постигнутих исхода. 

НОВЕМБАР:Анализа постигнутог успеха на крају првог квалификационог 

периода.   Договор о распореду писмених провера дужих од 15 минута у периоду 

од 01.12.2020. до 31.01.2021.  

ДЕЦЕМБАР: Избор и усвајање матурских тема. 

Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2020/2021. године, са 

посебним освртом на постигнуту корелацију и међупредметну сарадњу у настави 

и учењу. 

Примери добре праксе,успешни часови и примери пројектне наставе. 

 

Математика 

Руководилац актива: Лазар Станојковић 

 

Стручно веће математике чине наставници: 

II 2 Драган Чингелић 5,00 

II 4 Бранко Симић 5,00 

II 5 Бранко Симић 5,00 

II 6 Бранко Симић 4,84 

II 7 Бранко Симић 5,00 

II 8 Бранко Симић 5,00 
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1. Мирослав Глигоров 

2. Невена Василић Лукић 

3. Александра Филиповић 

4. Ружица Богдановић 

5. Александра Поповић 

6. Милена Настасијевић 

7. Берина Латовић 

8. Лазар Станојковић 

9.  Иван Илић 

 Дана 9.9.2020. актив математике сачинио је план рада актива у школској 

2020/2021. години, и дао смернице око извођења наставе у онлајн окружењу. 

 

У току последње недеље септембра и прве недеље октобра реализовани су 

контролни задаци. 

 

Дана 30.10.2020. чланови актива решавали су питање усклађености градива и 

жалбу на оцену ученице четвртог разреда.  

 

На пилот пројекту велика матура, наставници Невена Лукић и Лазар Станојковић 

су дежурали у току израде теста из српског језика, а заменик у школској матурској 

комисији за спровођење пилот пројекта велике матуре био је наставник Ивана 

Илић. Резултате из математикe школа до сада није добила. Наставници Мирослав 

Глигоров и Лазар Станојковић учествовали су у прегледању тестова из 

математике. 

 

У току последње недеље октобра и прве  недеље новембра реализовани су 

писмени задаци. 

 

С обрзиром да се прелази на онлајн наставу у потпуности, дана 30.11.2020. актив 

математике је одржао састанак са директором, и решавао питања у вези броја 

потребних оцена за извођење закључне оцене, одређивања датума писаних 

провера, сажимања градива и усклађености градива у свим одељењима истог 

разреда. 

 

Актив математике саставио је списак тема за матурске радове.  

 

Дана 28.12.2020. одржан је актив и договорено сажимање градива за период 

будућег тромесечја, као и начин оцењивања у случају преласка на потпуну онлајн 

наставу. 

 

 

 

Начин реализовања наставе у комбинованом и потпуном онлајн моделу: 

 

1. Невена Василић Лукић – Коришћена је платформа Гугл учионица. У току 

комбиноване онлајн наставе ученици су снимали часове, а професор је 

постављао материјале на Гугл учионоцу. У току комплетне онлајн наставе 
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часови су се одржавали преко Мит-а, ученици су пратили излагање 

градива на табли. Остала комуникација обављана је преко мејла и вибера. 

 

2. Лазар Станојковић – Коришћена је платформа Гугл учионица. У току 

комбиноване онлајн наставе, након сваког часа, ученицима је постављен 

материјал на учионици. У току потпуне онлајн наставе коришћен је Мит, 

и на Гугл учионици постављани су материјали (неки и аудио). Све време, 

комуникација је вршена преко мејла. 

 

3. Александра Поповић – Коришћена је платформа Гугл учионица на којој су 

постављани сви наставни материјали, као и Зум и Мит (у почетку са 

приватног, а затим са службеног налога). Комуникација обављана и преко 

мејла. 

 

 

4. Ружица Богдановић – Коришћена платформа Едмодо. Ученицима су 

постављани наставни садржаји. Код потпуне онлајн наставе, часови су 

држани преко Гугл Меет-а. Комуникација је обављана и путем мејла и 

вибера.  

 

5. Александра Филиповић – Коришћена је Гугл учионица. Ученицима су 

постављани наставни материјали. Код потпуне онлајн наставе коришћен је 

Мит и материјали су постављани на Гугл учионици. Комуникација је 

обављана и путем мејла. 

 

6. Ивана Илић – Коришћена платформа G Suite. Качени материјали, линкови, 

видео снимци професора, коришћен  jamboard на сваком часу који је и 

ученицима доступан у учионици. Сваки час из школе (пре поласка на 

онлајн) ученици пратили и преко Мит-а. 

 

7. Милена Настасијевић –  Коришћена је платформа Гугл учионица. 

Ученицима су постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на 

даљину коришћена је платформа Зум и Гугл учионица. Комуникација са 

ученицима и постављање материјала вршено је преко Гугл учионице. 

Часови и допунска преко Зум-а. 
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8. Мирослав Глигоров –  Коришћена Гугл учионица, Зум и мејл. У термину 

комбиноване онлајн наставе, ученици су снимали предавање и исто 

постављали на youtube. У термину потпуне онлајн наставе коришћен је 

Мит. 

 

9. Берина Латовић – На Гугл учионици качени су материјали након сваког 

одржаног часа. У периоду потпуне онлајн наставе коришћен је Зум. 

Комуникација је функционисала све време и преко мејла. 

 

Просеци одељења:  

Одеље

ње 

Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Лазар Станојковић 3,83 3/1 Берина Латовић 3,73 

1/2 Лазар Станојковић 3,68 3/2 Ивана Илић 3,37 

1/3 Милена Настасијевић 3,85 3/3 Ивана Илић 3,58 

1/4 Александра Поповић 3,60 3/4 Невена Лукић Василић 3,56 

1/5 Мирослав Глигоров 3,87 3/5 Лазар Станојковић 3,64 

1/6 Невена Лукић Василић 4,10 3/6 Александра Поповић 3,29 

1/7 Милена Настасијевић 4,33 3/7 Берина Латовић 4,03 

1/8 Милена Настасијевић 4,19 3/8 Александра Поповић 3,12 

1/9 Невена Лукић Василић 3,95 3/9 Невена Лукић Василић 3,28 

2/1 Ивана Илић 3,29 3/10 Александра Поповић 4,23 

2/2 Ружица Богдановић 3,32 4/1 Берина Латовић 3,77 

2/4 Мирослав Глигоров 3,69 4/2 Берина Латовић 3,63 

2/5 Мирослав Глигоров 3,33 4/3 Берина Латовић 3,70 

2/6 Мирослав Глигоров 3,84 4/4 Берина Латовић 4,23 

2/7 Ружица Богдановић 3,41 4/5 Александра Филиповић 3,44 

2/8 Ружица Богдановић 3,72 4/6 Александра Филиповић 3,18 

2/9 Ружица Богдановић 3,88 4/7 Александра Филиповић 3,22 

2/10 Лазар Станојковић 3,50 4/8 Александра Филиповић 3,30 

   4/Р Александра Филиповић 3,76 

 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 
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Ивана Илић 2/9 2/10  

3,75 

 

4,38  

 
 

 

Актив рачунарства и информатике 

Руководилац актива: Милош Пушић  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Хоризонтално усавршавање и сарадња: 

Сваки професор ће код свог колеге одлазити на час, ради размене искуства, 

и побољшања квалитета своје наставе. Такође, побољшана је сарадња међу 

колегама и припрему материјала за онлајн наставу ћемо гледати да 

поделимо између себе.  

 

2.  Матурске теме 

        Професори су предали своје матурске теме. 

 

3. Усаглашавање критеријума  

     Професори су донели заједнички став око критеријума оцењивања. Поготово 

је то битно код професора првог и другог разреда (јер ту једном одељењу предају 

два  професора).  

3-10 и 3-9 договорени заједнички тестови и усаглашени критеријуми оцењивања 

за базе података. (Врховац, Кизић) 

2/2, 2/7, 2/8 договорени заједнички тестови и усаглашени критеријуми оцењивања 

рачунарство и информатика. (Настасијевић и Милошевић) 

1-1 и 1-2 договорени заједнички тестови и усаглашен критеријум оцењивања, 

Рачунарство (Домазетовић и Радуловић) 

2-1 договорени заједнички тестови, Рачунарство (Домазетовић и Милошевић) 

Просек оцена на полугодишту, по одељењима (групама) је дат у прилогу. 

 

4. Опремљеност 
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  Формиран је пети кабинет за информатику (информатика 4 – бивши 

секретаријат) и рачунари у кабинету 3  су побољшани. 

У поткровљу су формирана два студија за снимање часова, опремљени камером, 

рачунаром са веб камером, микрофоном и таблом за писање. 

 

5. Сажимање градива 

Актив информатике је мишљења да нема потребе за сажимањем градива и да се 

и поред отежаних услова (онлајн настава и часови од 30 минута) све теме могу 

реализовати. 

 

6. Онлајн настава у првом полугодишту – начини реализације 

 

Наставник Онлајн платформа Онлајн часови 

Милена Google classroom Zoom 

Радана Edmodo Zoom 

Оливера Edmodo Zoom 

Вера Edmodo Zoom 

Ивана Google classroom Google meet 

Валентина Edmodo Zoom 

Саша Google classroom Google meet 

Филип Google classroom Google meet 

Бранко Google classroom 

Edmodo 

Google meet 

Горан Google classroom Google meet 

Герасимовић Google classroom Google meet 

Милош Edmodo Zoom 

 

Рачунарство и информатика 

Просечне оцене по одељењима/групама 

Одеље

ње 

Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Саша Домазетовић 5,00 3/1 Саша Домазетовић 5,00 

Филип Радуловић 5,00 

1/2 Саша Домазетовић 5,00 3/2 Саша Домазетовић 5,00 

Филип Радуловић 5,00 

1/3 Саша Домазетовић 5,00 3/3 Филип Радуловић 5,00 

1/4 Оливера Беговић 4,54 3/4 Бранко Врховац 4,89 

Ивана Илић 5,00 

1/5 Оливера Беговић 4,54 3/5 Вера Буловић 5,00 

Ивана Илић 4,93 
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1/6 Оливера Беговић 4,50 3/6 Вера Буловић 5,00 

1/7 Оливера Беговић 4,54 3/7 Вера Буловић 5,00 

Ивана Илић 4,80 

1/8 Оливера Беговић 4,33 3/8 Вера Буловић 5,00 

Ивана Илић 4,87 

2/1 Саша Домазетовић 5,00 4/1 Саша Домазетовић 5,00 

Горан Милошевић 3,87 

2/2 Горан Милошевић 3,67 4/2 Радана Кизић 4,57 

Милена Настасијевић 4,36 

2/4 Оливера Беговић 4,48 4/3 Саша Домазетовић 5,00 

2/5 Оливера Беговић 4,80 4/4 Саша Домазетовић 5,00 

2/6 Оливера Беговић 4,71 4/5 Вера Буловић 5,00 

2/7 Милена Настасијевић 4,84 4/6 Вера Буловић 5,00 

2/8 Милена Настасијевић 4,81 4/7 Веара Буловић 5,00 

   4/8 Бера Буловић 5,00 

 

Рачунарски смер 

Одељење Наставник Предмет Просечна 

оцена 

1/9 Програмирање Горан Милошевић 4,25 

1/9 Примена рачунара Радана Кизић 4,55 

1/9 Рачунарски системи Филип Радуловић 4,55 

2/9 Програмирање Бранко Врховац 4,39 

2/9 Примена рачунара Кизић Радана 4,65 

2/9 Оперативни системи и 

рачунарске мреже 

Филип Радуловић 5,00 

2/10 Програмирање Бранко Врховац 4,59 

2/10 Примена рачунара Кизић Радана 4,68 

2/10 Оперативни системи и 

рачунарске мреже 

Филип Радуловић 5,00 

3/9 Програмирање Милош Пушић 4,89 

3/9 Објектно оријентисано 

програмирање 

Валентина Поповић 4,83 

3/9 Примена рачунара Филип Радуловић 5,00 

3/9 Базе података Бранко Врховац 5,00 

3/10 Програмирање Милош Пушић 4,73 

3/10 Објектно оријентисано 

програмирање 

Валентина Поповић 4,95 

3/10 Примена рачунара Филип Радуловић 5,00 

3/10 Базе података Радана Кизић 4,95 

4/Р Базе података Милош Пушић 5,00 

4/Р Веб програмирање Герасимовић Александар 5,00 

4/Р Програмске парадигме Валентина Поповић 5,00 
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Географија 

Руководилац актива: Борислав Светозаревић 

 

Актив географије чине:Тања Димитријевић, Синиша Вукадиновић и 

Борислав Светозаревић. 

 

План рада за школску 2020/21 усвојен је крајем августа. Уџбеници који се користе 

током ове школске године су: за прву годину „Завод за уџбенике“, Љиљана 

Гавриловић, Душана Гавриловић и Снежана Ђурђић, за другу годину „ЛОГОС“ 

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић,  за трећу годину уџбеник Винка Ковачевића 

и Босиљке Младеновић Кљајић издавач „Klett“. 

Чланови актива су констатовали да ће се извођење наставе током школске 2020/21 

изводити у ванредним околностима због ковид инфекције. Ученици ће похађати 

наставу у два модела, комбиновани и онлајн од куће. Комбинованим моделом 

одељења су подељена на две групе које наизменично по једну недељу иду у 

школу, док друге недеље наставу прате онлајн од куће. Постоји могућност да се 

ученици одлуче и наставу прате свакодневно онлајн од куће, а у школу долазе 

само на писмене и усмене провере у договору са наставником. Договорено је да 

се и наставници географије прилагоде оваквом начину рада и изврше 

одговарајуће сажимање градива како би се у условима скраћених часова 

остварили предвиђени исходи за сваку генерацију ученика. 

Планирано иницијално тестирање је одложено ове школске године због 

комбинованог модела извођења наставе.  Анализом је утврђено да би се изгубило 

превише часова на тестирање. На крају полугодишта наставници који предају 

првој години су констатовали да ова генерација првака показује лошије резултате 

од претходних генерација. Постоји одеђени број ученика који нису савладали 

основне појмове из географије у основној школи. Током рада у првом 

полугодишту примећено је и да се неки ученици веома тешко сналазе на 

географској карти. 

 

Чланови актива су на почетку школске године договорили критеријуме 

оцењивања.  
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оцена Ниво 

постигнућа у 

% 

Одличан  90-100 

Врло добар  70-89 

Добар  50-69 

Довољан  40-49 

Недовољан  0-39 

 

 

Током састанака одржаних у првом полугодишту посебно је скренута 

пажња да се настава усмери у правцу остваривања исхода и стандарда постигнућа 

ученика који су уведени последњих година. На крају сваке школске године 

неопходно је да се остваре предвиђени исходи за одговарајући разред како би 

ученици на крају средњег образовања и обавезне матуре постигли што боље 

резултате. Стандарди се користе за процену постигнућа ученика током 

школовања. Како би се настава учинила занимљивијом и приближила ученицима 

разговарало се и о корелацији са другим предметима. 

Актив је предао теме за матурске радове који ће се одржати на крају ове школске 

године. Да се не би понављале стално исте теме матурских радова, чланови 

Актива су се договорили да предложе неколико нових тема и повећају њихов број. 

Опет је потврђено да се ученици радо опредељују за матурске радове из 

географије. 

Током првог полугодишта наставници су се редовно усаглашавали о пређеним 

наставним садржајима што ће наставити и током другог полугодишта. Због 

ситуације са ковид инфекцијом извршено је сажимање градива између 20 и 25%. 

Уз констатовање да сажимање градива не сме да утиче на остваривање исхода 

предвиђеним за сваки разред. 

Наставник Синиша Вукадиновић је током новембра 14. и 15.био аутор, предавач 

и презентер радионице „Places of Suffering in Belgrade during World War II“ на 

међународном онлајн семинару „How to teach difficult histories: Holocaust“ 

 

На крају првог полугодишта просечне оцене по одељењима чланова актива су 

приказане у табели: 
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одељење  професор  средња 

оцена 

одељење  професор  средња 

оцена 

1-1 Борислав 

Светозаревић 

4,31 2-7 Борислав 

Светозаревић 

4,06 

1-2 Борислав 

Светозаревић 

4,53 2-8 Борислав 

Светозаревић 

4,60 

1-3 Борислав 

Светозаревић 

4,71 2-9 Тања 

Димитријевић 

4,60 

1-4 Тања 

Димитријевић 

4,61 2-10 Тања 

Димитријевић 

4,77 

1-5 Тања 

Димитријевић 

4,80 3-1 Борислав 

Светозаревић 

4,55 

1-6 Тања 

Димитријевић 

4,40 3-2 Борислав 

Светозаревић 

4,58 

1-7 Тања 

Димитријевић 

4,77 3-3 Борислав 

Светозаревић 

4,70 

1-8 Тања 

Димитријевић 

4,61 3-4 Синиша 

Вукадиновић  

4,19 

1-9 Тања 

Димитријевић 

4,65 3-5 Синиша 

Вукадиновић  

4,41 

2-1 Тања 

Димитријевић 

4,88 3-6 Синиша 

Вукадиновић  

4,16 

2-2 Тања 

Димитријевић 

4,83 3-7 Синиша 

Вукадиновић  

4,70 

2-4 Борислав 

Светозаревић 

4,94 3-8 Синиша 

Вукадиновић  

4,09 

2-5 Борислав 

Светозаревић 

4,16    

2-6 Борислав 

Светозаревић 

4,72    

 

 

Хемија 

Руководилац актива: Славица Јелић 

1)Организација рада у условима пандемије вируса Covid -19 и 

примене  комбинованог модела наставе   (одељења су подељена у две групе 

,недељно наизменично похађање у супротним сменама/из безбедедоносних 

разлога је у току полугодишта промењено је  време почетка 

наставе),лабораторијске вежбе има четвртина одељења/сваке четврте 

недеље. 
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2)Планирање и усвајање распореда ,писмених провера на нивоу 

Одељенског већа ,ваннаставних активности(термин за консултације су у 

међусмени,или онлајн преко платформи) 

3)Иницијално тестирање није обављено због пандемије, нису 

реализоване предвиђене групне посете/због епидемиолошке ситуације, али 

су ученицима прослеђивани линкови за онлајн фестивале науке . 

4) Планирање стручног усавршавања(због прилагођавању новом 

начину рада,вертикално усавршавање је изостало у првом 

полугодишту,било је хоризанталног усавршавања (похађање обуке за рад на 

изабраној платформи) 

5) Извршена набавка потрошног матерјала (хемикалија,посуђа и 

прибора) у новембру. 

6) Избор платформе за рад на даљину(Едмодо или Гугл учионица)  : 

Име и презиме наставника Коришћене   платформе 

Славица Јелић Googl classroom/meet, РТСПланета 

Јасна Петровић  Edmodo ,Zoom,РТС планета 

Kатарина  Митрић Edmodo, Zoom платформа, РТС-

планета 

 

 

Тамара  Савић Googl classroom/meet,РТСПланета 

Тијана Рајевић Google 

classroom/meet,,Zoom,РТСПланета 

 

7)Просечна оцена по одељењима на крају првог полугодишта 2020/2021: 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 
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1/1 Тамара Савић 3,62 2/7 Славица Јелић 3,56 

1/2 Тамара Савић 3,91 2/8 Славица Јелић 3,31 

1/3 Тамара Савић 3,79 2/9 Тамара Савић 3,60 

1/4 Тијана Рајевић 4,40 2/10 Тамара Савић 3,67 

1/5 Тијана Рајевић 4,57 3/4 Јасна Петровић 3,19 

1/6 Катарина Митрић 4,33 3/5 Јасна Петровић 3,56 

1/7 Катарина Митрић 4,17 3/6 Јасна Петровић 3,16 

1/8 Катарина Митрић 4,23 3/7 Славица Јелић 3,23 

1/9 Тамара Савић 4,65 3/8 Јасна Петровић 3,85 

2/1 Тамара Савић 4,33 4/4 Тамара Савић 4,53 

2/2 Тамара Савић 4,21 4/5 Тамара Савић 4,26 

2/4 Тијана Рајевић 3,76 4/6 Катарина Митрић 3,82 

2/5 Славица Јелић 3,57 4/7 Катарина Митрић 3,96 

2/6 Славица Јелић 3,81 4/8 Катарина Митрић 3,62 

 
 

8) Организација наставе  за онлајн  групу (комбиновани модел наставе): 

  Прослеђивање на изабраној платформи: 

- предавања у виду word документа(слика табле/свеске),упутства за коришћење 

наставног садржаја из  уџбеника /збирке задатака/практикума.. 

- материјал за лабораторијске вежбе (упутства, фотографије садржаја, видео 

записи и симулације експерименталног рада,популарни линкови) 

- РТСпредавања / снимљена аудио-визуелна предавања у програму Camtasia 

-вежбања(теоријски/рачунски/домаћи задаци) са решењима и  детаљним 

објашњењем(по корацима) 

- припрема за контролну вежбу (са  тачно наведеним захтевима из наставног 

садржаја) 

-ученици тестирани у школи у термину својих часова/у међусмени по договору 

са наставником/онлајн (упитници или word документ). 

-редовно одржавање консултација у међусмени/или онлајн 
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9) Организација наставе у периоду онлајн наставе: 

-на почетку радне недеље истакнут наставне јединице за теоријске часове и 

лабораторијске вежбе. 

-предавања одржана  у термину часа преко googl 

meeta(користећи:предавања у wordu,слике , презентације у Power Point-у, 

видео записи експерименталног рада,симулације ,Youtube –различити 

линкови са конкретним наставним садржајем) и прослеђена на платформи. 

- Матерјал за лабораторијске вежбе (упутства, фотографије садржаја, 

усликани модели молекула,видео записи експерименталног 

рада,документарни филмови)коришћен у току часа и прослеђен. 

-вежбања и припрема за контролну вежбу:прослеђена у  word –у на стрим 

страни Googl classroom 

- одржаване су онлајн консултације преко  googl meeta/zoom-a -ученици који 

нису радили контролну вежбу у заказаном термину у школи,радили су 

онлајн контролну вежбу прослеђену у word-u /google упитника/ усменим 

путем преко  google meet- 

- ученици који су желели да поправе предлог  закључне  оцене ,тестирани 

су школи у заказаном термину. 

 

 

10)Друге активности: 

- редуковање наставног садржаја, начини  провере, усаглашавање 

критеријума оцењивања за друго тромесечје 

 -предлагање и усвајање матурских тема. 
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-изјашњавање о сагласности закључних оцена (прослеђене табеле 

одељенских старешина свим предметним наставницима) 

-присуствовање онлајн већима 

-планирање писмених провера на нивоу одељенског већа. 

-отклањање техничких проблема у онлајн настави ,наставника и ученика. 

-подела ђачких  књижица на крају првог полугодишта 

-активности у  Стручном већу и корелација са другим предметима.:анализа 

рада у првом полугодишту,усаглашавање наставног садржаја за период 

трећег тромесечје(дефинисање градива које се сажима),критеријуми 

оцењивања(посебно за услове на даљину) 

-Прослеђивање извештаја Актива хемије. 

  

Физика 

Руководилац актива: Лујић Виолета 

 

 

На састанцима, али и непосредном сарадњом свих чланова актива, разматрани 

су  и реализовани следећи послови:    

 

1. подела часова и израда глобалних и месечних оперативних планова и 

усклађивање са дневним припремама наставника 

 

2. одабир одобрених уџбеника 

Чланови актива су изабрали и литературу и сајтове, које су препоручили 

ученицима,да би  могли са већим разумевањем, лакше и интересантније да 

усвоје планирано градиво. 

 

3. израда плана допунске и додатне наставе  

Констатовано је да је допунска настава врло редовно одржавана.  

 

4.   усвајање плана писмених провера знања 
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Усвојен је план писмених провера знања за први и други класификациони 

период. План је направио сваки професор појединачно, водећи рачуна да 

се писмене провере не поклапају са писменим проверама из других 

предмета, како би ученицима било лакше и како би се боље припремили.   

 

5. разматрање уједначености пређеног градива   

Констатовали смо да се настава одвија по предвиђеним Плановима и 

Програмима , да ученици нису губили часове и да смо потпуно 

уједначени по питању пређеног градива  

 

6. дефинисање сажимања градива за наредни период 

Имајући у виду специфичности предмета, наставници физике сматрају  

да сажимање градива није могуће извршити  равномерно. Неке области 

су исувише важне и битне јер се ученици морају добро припремити за 

полагање пријемних испита на факултетима. Осим тога, неопходне су за 

разумевање градива које следи. Из тог разлога сажимање је дато до краја 

године. 

План редуковања наставе физике 

Први разред – реализатори наставе: Светлана Дамјановић, Славиша 

Весић и Марија Марковић 

Избачене су лабораторијске вежбе које је јако тешко радити у условима 

наставе на даљину. Избачен је коси хитац 

Други разред – реализатори наставе:  Чедо Шкорић, Виолета Лујић и 

Марија Марковић 

У првом полугодишту су неке наставне јединице урађене на нивоу 

обавештености  

( дифузија, повратни и неповратни процеси, ентропија) У трећем 

тромесечју се неће радити  структура чврстих тела  и фазни прелази јер се 

доста тога преклапа са садржајима које ученици раде на часовима хемије. 

Трећи разред – реализатори наставе:  Славиша Весић и Милан 

Прокић  

У  трећем тромесечју избацује се:  слагање осцилација, одбијање и 

преламање таласа, елементи радио – технике,  електромотори и трофазна 

струја 
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Четврти разред, природни смер – реализатори наставе:  Светлана 

Дамјановић, Чедо Шкорић и Милан Прокић  

Избачена је комплетна астрономија  коју ученици наредне године, који 

слушају предмет по новом Плану, неће ни имати. 

- Физичке карактеристике и типови звезда. Х-Р дијаграм,  

-Кретање звезда. Сопствено кретање и одређивање радијалних брзина, 

- Двојне и вишеструке звезде. Звездана јата,  

-Променљиве звезде,  

-Еволуција звезда 

Четврти разред, друштвени  смер – реализатори наставе:  Светлана 

Дамјановић и Чедо Шкорић  

У трећем тромесечју се неће радити  квантна механика 

 

7. припрема и подела матурских тема  

Теме за матурске радове одабране се у складу са интересовањима и 

склоностима ученика.  

 

8.    усаглашавање критеријума оцењивања.  

извршено  је усаглашавање критеријума за оцењивање  ученика., посебно 

у условима наставе на даљину. Разговарано је о контролним вежбама, 

задацима и начину бодовања и оцењивања. Као и до сада, наставићемо са 

праксом да за најнижу позитивну оцену тражимо само дефиниције, 

формуле и смисао ознака. За оцену добар,ученик мора да уради најлакше 

задатке тзв. зелене. Жути задаци су мало тежи и њих ће морати савладати 

ученици који одговарају за врло добру и одличну оцену.  Усвојили смо 

следећу бодовну листу за контролне вежбе и тестове. 

85%-100% оцена 5 

70%-85% оцена 4 

55%-70% оцена 3 

40%-55% оцена 2 

мање od 40% оцена 1 

 

Наглашено је да се оцене морају уписивати само на часу, да се морају 

образложити  и да ученицима треба јасно објаснити шта се од њих очекује. 

 



43 

 

9. извршено је сређивање и чишћење кабинета као и отпис старих 

учила и постављање нових лабораторијских вежби. 

 

10.   анализа успеха ученика на крају сваке класификације и предузимање 

мера у циљу  превазилажења проблема и мотивисања ученика  

Резултати које су остварили наши ученици на крају првог полугодишта су 

представљени табеларно 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Број слабих 

и 

неоцењених 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Беој слабих и 

неоцењених 

1/1 Светлана 

Дамјановић 

3,66 0 3/1 Милан 

Прокић 3,46 
0 

1/2 Светлана 

Дамјановић 

3,69 0 3/2 Милан 

Прокић 3,52 
 

1/3 Светлана 

Дамјановић 

3,41 0 3/3 Милан 

Прокић 3,96 
 

1/4 Марија 

Марковић 

4,70 0 3/4 Милан 

Прокић 3,96 
0 

1/5 Марија 

Марковић 

3,53 0 3/5 Славиша 

Весић 4,00 
0 

1/6 Марија 

Марковић 

4,87 0 3/6 Славиша 

Весић 

4,00 0 

1/7 Марија 

Марковић 

4,43 0 3/7 Славиша 

Весић 3,60 
1 

1/8 Марија 

Марковић 

4,68 0 3/8 Славиша 

Весић 3,71 
1 

1/9 Славиша 

Весић 

4,25 0 3/9 Славиша 

Весић 4,22 
0 

1/10 Чедо 

Шкорић 

3,85 0 3/10 Славиша 

Весић 4,23 
0 

2/1 Марија 

Марковић 

4,38 0 4/1 Светлана 

Дамјановић 3,48 
0 

2/2 Марија 

Марковић 

4,52 0 4/2 Чедо Шкорић 

4,17 
1 

2/4 Виолета 

Лујић 

3,34 0 4/3 Чедо Шкорић 

4,47 
0 

2/5 Виолета 

Лујић 

3,71 0+2 4/4 Чедо Шкорић 

4,80 
0 

2/6 Виолета 

Лујић 

3,32 0 4/5 Милан 

Прокић 3,81 
0 

2/7 Виолета 

Лујић 

3,52 0+1 4/6 Милан 

Прокић 4,04 
0 

2/8 Виолета 

Лујић 

3,42 1+1 4/7 Светлана 

Дамјановић 3,78 
0 

2/9 Чедо  

Шкорић 

4,22 2+1 4/8 Светлана 

Дамјановић 3,60 
0 

2/10 Чедо  

Шкорић 

4,64 0     
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Наставница Марија Марковић ове године је држала изборни предмет Примењене 

науке2 у трећем разреду одељењима 1,2,4,5,6,7 и 8. Просечна оцена је 5,00. 

Анализирајући просечне оцене по одељењима за сваког наставника као и број 

слабих оцена, чланови актива  су мишљења да су просечне оцене углавном сличне 

и да је број слабих  оцена мало мањи него у истом периоду прошле године.  

Констатовано је да и даље морамо да радимо на  уједначавању  критеријума 

оцењивања, побољшању квалитета онлајн наставе и интензивирању допунске 

наставе као и пружању посебне подршке неоцењеним ученицима 

 

 

Биологија 

Руководилац актива: Каличанин Зорана  

 

Актив биологије чине: Домазетовић Драгана, Килибарда Тања, Перовић 

Снежана и Каличанин Зорана. План рада за ову школску годину смо усвојили на 

састанку који је одржан 26.08.2020. године. 

Усвојили смо план одржавања допунске и додатне наставе. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације, комбинованог модела наставе и наставе на даљину, 

допунска настава је одржавана у међусмени за заинтересоване ученике или преко 

Zoom апликације. Заинтересовани ученици су долазили како би добили 

објашњена за градиво које нису одслушали у школи јер су те недеље били на 

настави на даљину, такође смо и понављали градиво које је потребно за 

одговарања. Додатна настава ће се реализовати у другом полугодишту када ће се 

радити са ученицима за припрему такмичења и за припрему пријемног испита.  

За реализацију наставе на даљину, сви чланови Актива користе Google 

Classroom платформу,  Google Meet и Zoom видео апликације. Материјал је 

ученицима током наставе на даљину достављан на платформи у виду 

презентација, изгледа табли, мапа ума и исписаних лекција. Такође су им 

препоручене и лекције са РТС Планете. Наставно градиво смо уједначено 

завршили уз редукцију истог, с обзиром на промену календара наставе услед 

тренутне епидемиолошке ситуацијe. Настава за први, други и трећи разред је 

реализована по новом реформисаном плану и програму. Просечне оцене свих 

одељења на крају првог полугодишта су представљене табеларно за сваког 

наставника. 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 
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1/1 Домaзетовић 

Драгана 
4,83 3/1 Перовић 

Снежана 
4,56 

1/2 Перовић 

Снежана 
4,26 3/2 Перовић 

Снежана 
4,13 

1/3 Перовић 

Снежана 
4,33 3/3 Перовић 

Снежана 
4,59 

1/4 Килибарда 

Тања 
4,76 3/4 Каличанин 

Зорана 
4,96 

1/5 Килибарда 

Тања 
4,90 3/5 Каличанин 

Зорана 
5,00 

1/6 Килибарда 

Тања 
4,66 3/6 Каличанин 

Зорана 
4,94 

1/7 Килибарда 

Тања 
4,60 3/7 Каличанин 

Зорана 
5,00 

1/8 Каличанин 

Зорана 
5,00 3/8 Каличанин 

Зорана 
5,00 

1/9 / / 3/9 Перовић 

Снежана 
4.56 

2/1 Перовић 

Снежана 
4,55 3/10 Перовић 

Снежана 
4,44 

2/2 Перовић 

Снежана 
4,32 4/1 /  / 

2/4 Килибарда 

Тања 
4,51 4/2 / / 

2/5 Килибарда 

Тања 
4,90 4/3 / / 

2/6 Килибарда 

Тања 
4,77 4/4 Домaзетовић 

Драгана 
4,30 
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2/7 Каличанин 

Зорана 
4,88 4/5 Домaзетовић 

Драгана 
4,07 

2/8 Килибарда 

Тања 
4,78 4/6 Домaзетовић 

Драгана 
4,32 

2/9 / / 4/7 Домaзетовић 

Драгана 
3,74 

2/10 / / 4/8 Домaзетовић 

Драгана 
3,73 

   4/Р Домaзетовић 

Драгана 
4,52 

 

Наставник Каличанин Зорана ове школске године држи изборни предмет 

Примењене науке 1 (за усмерење ка медицинским наукама). Циљ учења 

изборног програма је да  допринесе развоју научне и технолошке компетенције 

ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности 

потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, 

посебно у области здравља и заштите биодиверзитета. Просечне оцене одељења 

на крају првог полугодишта из изборног предмета Примењене науке 1 су 

приказане у табели. 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

3/1 Каличанин Зорана 5,00 

3/4 Каличанин Зорана 5,00 

3/7 Каличанин Зорана 5,00 

3/8 Каличанин Зорана 5,00 

 

Усвојили смо списак тема за матурски испит који ће се одржати у јуну 2021. 

године.  
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Стручно усавршавање је планирано за сваког наставника појединачно. У 

овом полугодишту нису реализоване никакве активности. 

 

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ 

  

Руководилац области и актива: Биљана Крстић, професор историје 

 Чланови образовне области, односно актива друштвених наука су: Милан 

Гачановић, проф. Устава и права грађана и Грађанског васпитања, 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. Александра Спасојевић предавала је и изборни пакт 

Појединац, група и душтво, Биљана Крстић и Стефан Дамњановић Религије и 

цивилизације, а Снежана Кузмановић, Ирис Јанковић и Немања Каначки 

Методологију научног истраживања.  

 У септембру су завршени глобални и оперативни планови као и планови 

рада секција.Чланови стручног већа прилагодили су глобалне и оперативне 

планове  новим обрасцима који су садржински обогаћени планираим стандардима 

постигнућа. Настава  је прилагођена новом, комбинованом начину рада у 

условима проглашене пандемије. Подељена су задужења везана за ваннаставне 

активности.  Током првог полугодишта чланови актива користили су две 

платформе за онлајн наставу: Биљана Крстић, Стефан Дамњановић и Немања 

Канчки користили су Едмодо, док су остали чланови актива користили Гугл 

учионицу. Наставници историје су одржавали редовне консултације око 

сажимања градива и усаглашавања критеријума у условима пандемије. Биљана 

Крстић и Стефа Дамњановић снимали су часове у програму Camptasia па су 

часове прослеђивали осталим члановима актива. Остали наставници су 

постављали аудио записе на наведе платформе. 

 Наставници историје су се договорили да се у првом, другом и трећем 

разреду сажме, тако што ће се смањити број часова за последње теме које се иначе 

раде преко пројектних задатака. Такође, сажете су лекције које се односе на 

свакодневни живот, привредни и културни живот. Због тога је договорено да се 

на почетку другог полугодишта поново прораде лекције и теме које ће бити 

предмет оцењивања и иаспитивања.  
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 У четвртом разреду, који једини ради по старом програму професор 

Драгана Радосављевић следеће лекције тема- Свет и Европа између Првог и 

Другог светског рата: Наука и технологија, Култура и уметност, Балканске 

конференције и привредна кретања. Тема- Краљевина СХС: Друштво Краљевине 

Југославије(испредаваћу просвету и науку). Тема- Други светски 

рат(Југославија): Ратна свакодневица и  завршне операције. Тема- Југославија 

после Другог светског рата: Прве послератне године, Друштво нове Југославије 

и образовање и култура. 

 

 У складу са проблемским приступом према коме је урађен наставни план 

за предмет филозофија, наставнику је остављена пуна аутономија у вези са 

избором филозофских учења преко којих ће представити одређени филозофски 

проблем (имајући у виду одговарајући историјски контекст). У том смислу 

сажимање неће ићи на рачун изостављања темељних филозофских проблема, него 

ће само бити редукован број филозофских учења кроз која ће се ови проблеми 

преламати. 

 Професорка Социологије Снежана Кузмановић материјали  за рад је 

постављала преко Гугл учионице (ппт презентације, пратећи текстови за анализу и 

в.материјал, као и постављење снимака неколико часова на јутјуб каналу школе ), а 

комуникација са ученицима се одвијала и преко вибер групе.  

Биљана Крстић и Стефан Дамњановић присуствовали су онлајн семинару 

„Холокауст као почетна тачка“ и семинар у организацији Међународне школе за 

учење о Холокаусту у Јад Вашему. 

 

 

Оцена Проценат 

1 0–30% 

2 31–50% 

3 51–70% 

4 71–90% 

5 91–100% 

 

Просечне оцене професора и одељења приказани су на наредним табелама. 

Историја 
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Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Драгана Радосављевић 3,62 2/9 Владимир 

Церовац 

4,32 

1/2 Сузана Димитријевић 4,00 2/10 Владимир 

Церовац 

4,45 

1/3 Сузана Димитријевић 4,48 3/1 Драгана Радосављевић 3,83 

1/4 Стефан Дамњановић 4,67 3/2 Драгана Радосављевић 4,13 

1/5 Стефан Дамњановић 4,93 3/3 Драгана Радосављевић 4,43 

1/6 Сузана Димитријевић 4,57 3/4 Биљана Крстић 4,63 

1/7 Сузана Димитријевић 4,73 3/5 Биљана Крстић 4,96 

1/8 Сузана Димитријевић 4,71 3/6 Стефан Дамњановић 4,39 

1/9 Владимир Церовац 4,45 3/7 Стефан Дамњановић 4,50 

2/1 Сузана Димитријевић 4,69 3/8 Стефан Дамњановић 4,26 

2/2 Сузана Димитријевић 4,34 4/1 Драгана Радосављевић 4,77 

2/4 Сузана Димитријевић 4,62 4/2 Драгана Радосављевић 4,13 

2/5 Сузана Димитријевић 4,93 4/3 Драгана Радосављевић 3,90 

2/6 Сузана Димитријевић 4,84    

2/7 Биљана Крстић 4,31    

2/8 Биљана Крстић 4,16    

 

  

Психологија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

2/1 Александра Спасојевић 4,84 2/4 Ивана Поповић 4,41 

2/2 Ивана Поповић 4,41 2/5 Ивана Поповић 4,40 

2/3 Ивана Поповић 4,35 2/6 Ивана Поповић 4,29 

3/9 Александра Спасојевић 5,00 2/7 Ивана Поповић 4,31 

3/10 Александра Спасојевић 5,00 2/8 Ивана Поповић 4,25 

 

Филозофија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Немања Каначки 4,90 4/1 Ирис Јанковић 4,21 
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3/2 Каначки Јанковић 4,86 4/2 Ирис Јанковић 3,14 

3/3 Немања Каначки 4.87 4/3 Ирис Јанковић 3,48 

3/4 Немања Каначки 4,92 4/4 Ирис Јанковић 3,41 

3/5 Немања Каначки 4.96 4/5 Ирис Јанковић 3,81 

3/6 Немања Каначки 4,77 4/6 Ирис Јанковић 4.07 

3/7 Немања Каначки 4.90 4/7 Ирис Јанковић 3,30 

3/8 Немања Каначки 4.97 4/8 Ирис Јанковић 3,16 

   4/Р Ирис Јанковић 3,65 

 

Социологија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

4/1 Снежана Кузмановић 4,81 4/5 Снежана Кузмановић 4,67 

4/2 Снежана Кузмановић 3,98 4/6 Снежана Кузмановић 4,79 

4/3 Снежана Кузмановић 4,45 4/7 Снежана Кузмановић 3,48 

4/4 Снежана Кузмановић 4,80 4/8 Снежана Кузмановић 4,60 

4/Р Снежана Кузмановић 4,71    

 

Устав и права грађана 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

4/1 Милан Гачановић 5,00 4/5 Милан Гачановић 5,00 

4/2 Милан Гачановић 4,97 4/6 Милан Гачановић 5,00 

4/3 Милан Гачановић 5,00 4/7 Милан Гачановић 5,00 

4/4 Милан Гачановић 5,00 4/8 Снежана Кузмановић 5,00 

 

Појединац, група и друштво 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Александра Спасојевић 5,00 2/1 Александра Спасојевић 5,00 

1/2 Александра Спасојевић 4,97 2/2 Александра Спасојевић 5,00 

1/3 Александра Спасојевић 4,75 2/4 Александра Спасојевић 5,00 

1/4 Александра Спасојевић 5,00 2/5 Александра Спасојевић 5,00 

1/5 Александра Спасојевић 5,00 2/6 Александра Спасојевић 5,00 

1/6 Александра Спасојевић 5,00 2/7 Александра Спасојевић 5,00 
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1/7 Александра Спасојевић 5,00 2/8 Александра Спасојевић 5,00 

1/8 Александра Спасојевић 5,00    

 

Методологија научног истраживања 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Ирис Јанковић 4,16 3/5 Немања Каначки 5,00 

3/2 Ирис Јанковић 4,25 3/6 Снежана Кузмановић 5,00 

3/3 Снежана Кузмановић 5,00 3/7 Немања Каначки 5,00 

3/4 Снежана Кузмановић 5,00 3/8 Немања Каначки 5,00 

 

Религије и цивилизације 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Биљана Крстић  5,00 3/5 Биљана Крстић 5,00 

3/2 Стефан Дамњановић 4,75 3/6 Стефан Дамњановић 5,00 

3/3 Стефан Дамњановић 5,00 3/7 Стефан Дамњановић 5,00 

3/4 Стефан Дамњановић 4,80 3/8 Стефан Дамњановић 5,00 

 

СЕКЦИЈЕ 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА „ВРАБАЦ“ 

Руководилац: Снежана Перовић 

Ове школске године, биолошка секција „Врабац“ наставља са радом. 

Секцијом руководи Перовић Снежана. Током првог полугодишта реализоване су 

следеће активности: 

 редовно прикупљање чепова за акцију „Чеп за хендикеп“, 

 учешће у онлајн панел дискусији „Да ли наша одећа уништава 

Планету“ 28.10. 2020. године у оквиру Green fest-а, 

 учешће у онлајн панел дискусији „Квалитет ваздуха од локалног 

до европског нивоа (на српском и енглеском језику)“ 29.10.2020. 

године у оквиру Green fest-а, 

 учешће у онлајн панел дискусији „ЕУ Зелени договор, природа и 

климатске промене“ 02.11.2020. године у оквиру Green fest-а, 
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 у оквиру Green fest-а, у току образовног програма, ученици су 

одгледали три образовна филма из Србије на тему хемикалија, 

отпада и воде: Водени ресурси и криза воде, Управљање отпадом 

у Србији, Упознајмо хемикалије да бисмо живели здравије. 

Онлајн су погледали и дигиталну изложбу о климатским 

променама, која је настала у склопу пројекта „Караван за климу 

3.0“. Ученици су одгледали и едукативне видео спотове који 

објашњавају везу између климатских промена и производње и 

коришћења хране, биодиверзитета, воде, шума и живог света око 

нас, 

 манифестација Ноћ истраживача је ове године обележена онлајн 

због епидемиолошке ситуације. Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ) и Факултет за 

физичку хемију Универзитета у Београду, припремили су већи 

број едукативних и научно-популарних садржаја којису од 

27.11.2020. били доступни на каналу Ноћ истраживача. У “live 

stream" варијанти емитовало се шест предавања. Ученици су 

одгледали 17 видео записа – Свет науке, 21 експеримент 

студената физичке хемије и 24 видео такмичења, 

  

 учешће у конкурсима у оквиру пројекта Еко кон: есеј „Климатске 

промене и ја“, фото конкурс „Климатске промене кроз мој 

објектив“ и ликовни конкурс „Климатске промене у боји“. 

 

ОМЛАДИНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Руководилац секције: Милан Гачановић 

Три ученице првог разреда, Милица Ћеранић, Софиа Тиодоровић и Марта 

Кецкаревић учествовале су 18. децембра у оквиру секције Омладинско 

предузетништво/Јunior achievement на онлајн такмичењу ИЗАЗОВ специјал на 

теме из екологија. 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Руководилац:Бранка Достанић, психолог школе 

У току првог полугодишта школске 2020/2021. 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, 

Бранислав Спасић, родитељ, представници локалне заједнице и Богољуб Такић, 

ученик 1/7. 

 

Реализација развојних циљева и задатака модификована је у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом у земљи и безбедоносним мерама које је прописало 
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Министарство здравља и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја.  

 

Развојни циљеви и задаци у овој школској години су:  

 

Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе 

 

Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених 

облика, метода и техника рада 

 

У току првог полугодишта школске 2020/2021., угледни/огледни часови нису 

реализовани на стандардан начин због измењених услова рада. Један број часова 

организован је коришћењем активних метода. Дебата је примењена у настави 

српског језика и књижевности и филозофије  (наставници Драгана Стојановић и 

Ирис Јанковић). 

 

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и интеле-

ктуалним потребама ученика 

 

Психолог школе реализовала је консултације са наставницима у циљу 

индивидуализације рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном 

подршком. У складу са наведеним, наставници су правили план додатне подршке 

ученицима. 

 

Задатак 3: Повећање компетенција наставника 

  

Новонастале промене рада школе довеле су до промене фокуса стручног 

усавршавања наставника. У оквиру хоризонталног усавршавања одржавале су се 

кратке обуке за наставнике у вези коришћења дигиталних алатки и онлајн 

платформи за учење. Наставници су делили своја знања и искуства колегама 

представљањем примера добре онлајн праксе.  

Стручно усавршавање изван установе обухватало је најразличитије вебинаре. 

Оливера Скерлић је похађала Програм стручног усавршавања «Укључи кликер« 

на тему медијске писмености и критичког мишљења на српском и енглеском 

језику. Марина Чудов је похађала вебинар издавачке куће Клетт Од доброг плана, 
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преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије ковида 19. 

Актив наставника физичког и здравственог васпитања учествовао је у пројекту 

који је реализован под покровитељством  Савеза за школски спорт Србије.  Назив 

пројекта био је „Сам се снађи, реквизит пронађи...“  Циљ пројекта био је да се 

ученицима током онлајн наставе, кроз прилагођене програме вежбања, што више 

приближи настава физичког васпитања. Прилагођени садржаји били су доступни 

ученицима преко њихових гугл учионица. Биљана Крстић и Стефан Дамњановић 

присуствовали су онлајн семинару „Холокауст као почетна тачка“ и семинару у 

организацији Међународне школе за учење о Холокаусту у Јад Вашему.  

 

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 овој 

школској 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 3: Конкурисање за добијање донација на различитим пројектима 

 

Директор је у сарадњи са наставником физике сачинио пројекат, прикупио и 

поднео одговарајућу документацију за конкурс Подршка СТЕАМ образовању у 

средњим школама, ради добијања новчаних средстава за набавку опреме (3Д 

штампачи, ЦНЦ машина, ласерски штампач)  

Директор је обезбедио донацију дигиталног копир апарата. Уз то, захваљујући 

донацији члана Школског одбора, обезбедио је набавку ваучера (новогодишњих 

пакетића) за децу запослених. 

 

 

Задатак 4: Обогаћивање  и повећање фонда наставних средстава и учила  
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Директор је обезбедио набавку веб камера и графичких табли, као и набавку нове 

и  сервисирања дотрајале рачунарске и видео опреме, као и друге неопходне 

набавке 

  

Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских 

односа. 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

 

Актив за  развој  Школског програма 

Актив за развој Школског програма је проширен новим члановима. Бавиће се 

реализацијом Школског програма и израдом  новог Програма за период од 2018. до 

2022. године. 
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7.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Психолошко-педагошка служба 

 

Психолог 

Рад психолога одвијао се према плану усвојеном на почетку школске године. 

Циљеви и задаци реализовани су кроз следеће активности: 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21.г.  

 Учешће у изради 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 пословима око уписа ученика и формирања одељења, у 

распоређивању накнадно уписаних ученика. 

 На основу реализованог истраживања „Мишљење ученика о раду 

наставника“, у сарадњи са педагогом школе, планирање мера за 

унапређење слабије оцењених сегмената рада наставника  

 Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе 

 Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика 

од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања  

 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 

 Систематско праћење и вредновање васпитно- образовног рада, 

непосредне и онлајн наставе и предлагање мера за побољшање квалитета 

рада у школи у складу са образовним и развојним потребама ученика 

 Континуирано праћење напредовања деце у учењу и развоју 

 Праћење реализације образовно- васпитног рада- посете часовима (увид у 

рад новог члана, приправника, угледни и огледни часови, рад наставника 

по жалби и др.), преглед педагошке документације 

 Координација чланова комисије за периодичне прегледе евиденције и 

документације и уписивања веродостојних података у Књиге евиденције 

образовно- васпитног рада 
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 Координација наставе- креирање привремених распореда и организовање 

замена за одсутне наставнике 

 Праћење и презентовање успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима и предлагање мера за њихово побољшање 

 Учествовање у праћењу и вредновању иновативних активности у школи 

 Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима  

 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 

 Саветодавни рад са наставницима: инструктивни рад са приправницима и 

новим наставницима; упознавање наставника са психолошким 

принципима успешног процеса учења, стратегијама учења и мотивисања 

за учење; са психолошком проценом индивидуалних карактеристика 

ученика; оснаживање наставника за рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка, као  и са ученицима изузетних способности; 

подршка наставницима у раду са родитељима  

 Праћење стручног усавршавања наставника у оквиру установе и изван ње 

и израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику о 

стручном усавршавању 

 Праћење процеса адаптације ученика и подршка у превазилажењу 

тешкоћа везаних за њу кроз рад са одељенским заједницама првог 

разреда и индивидуални рад 

 Саветодавни рад са ученицима: праћење напредовања ученика у развоју и 

учењу, психолошко процењивање ученика применом стандардизованих 

мерних инструмената и процедура, саветодавни рад са ученицима који 

имају емоционалне и социјалне проблеме, тешкоће у учењу, проблеме у 

прилагођавању, пружање психолошке подршке ученицима у 

акцидентним кризама, идентификовање и пружање подршке ученицима 

са изузетним способностима  

 Писање препорука ученицима за похађање Истраживачке станице 

Петница уз њихово  психолошко процењивање   
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 Професионална оријентација ученика завршних разреда- групни и 

индивидуални саветодавни рад  

 Организација презентација факултета као део каријерног вођења ученика, 

посебно, презентација које реализују бивши ученици наше школе  

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који су извршили 

повреду правила понашања у школи 

 Посећена су сва одељења првог и четвртог разреда, као и поједина 

одељења осталих година у којима се указала потреба 

 Са одељенским заједницама првог разреда осим адаптације, обрађиване 

су теме везане за рационализацију процеса учења, физичке и психичке 

промене на адолесцентном узрасту  

 Са одељенским заједницама четвртог разреда обрађивана је тема избора 

будућег занимања и наставка школовања 

 Континуиран саветодавни рад са родитељима чија деца имају сметње у 

учењу, развоју и понашању, прикупљање података од родитеља који су 

од значаја за упознавање и праћење учениковог развоја,  подршка јачању 

родитељских васпитних компетенци едукацијом о психолошким 

карактеристикама адолесцената  

 Учешће на заједничким родитељским састанцима приликом дочека 

ученика првог разреда 

 Сарадња са родитељима у оквиру школских тимова 

 Учешће у раду Савета родитеља, информисање и сензибилизација 

родитеља за учешће у животу и раду школе, писање записника 

 Континуирана сарадња са директором, помоћником директора и 

педагогом школе у свим релевантним темама за рад школе: обезбеђивање 

ефикасности и флексибилности образовно- васпитног рада школе, подела 

одељенског старешинства, реализација активности стручних органа и 

тимова школе, креирању школских докумената, прегледа, извештаја, 

анализа, стратешких докумената школе, јачања компетенци наставника, 

уписа нових ученика, приговора родитеља на оцену из предмета, као и на 

рад наставника, 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  
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 Учешће у раду Стручних већа, Наставничког већа, Педагошког 

колегијума, Одељенских већа 

 Сарадња са друштвеним институцијама и локалном заједницом у циљу 

подршке развоју ученика: Градским Центрима за социјални рад, 

Институтом за ментално здравље Палмотићева и Паунова (одељење за 

адолесценте), општином Стари град, Домом здравља Стари град, 

Институтом за трансфузију крви, 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 првом пилотирању завршног испита на крају средњег 

образовања – ИПА 2015 

 Учешће у истраживањима образовно- васпитног рада које је реализовала 

школа, научностраживачка установа или стручно друштво (ЗУОВ, 

Министарство просвете, факултети, Школска управа и др.) 

 Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 

 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 Свечаној конференцији 

ЕАПТИ СЕБ, учествовање на Саветовању београдских гимназија у 

организацији Школске управе Београд, хоризонтално стручно 

усавршавање у школи према предвиђеним активностима у оквиру плана 

стручног усавршавања- огледни часови, предавања и др. 

 

 
Психолог Бранка Достанић 
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Педагог 

У протеклом полугодишту школске 2020/2021. године педагог је покушала да 

одговори на потребе ученика и да продуктивно успостави сарадњу са 

наставницима и родитељима. 

Специфичност полугодишта ове школске године била је у томе што је, због 

проглашења пандемије вируса COVID 19 још у претходној шк. години, 

проглашења ванредног стања и реализације наставног процеса у измењеним 

условима рада, као и обустављањем  непосредног рада образовних институција, 

тј. проглашењем обавезе реализације наставе и рада школа на даљину, у 

последњем делу полугодишта, и сам образовно-васпитни процес наше школе 

одвијан у другачијим условима од уобичајених. 

Самим тим и активности рада педагога су делимично биле прожете  радом на 

даљину, тако да се већи број наведених активности није одвијао уобичајено. У 

мањој мери била је заступљена сарадња са друштвеним институцијама и 

локалном средином, као и многе друге активности. Сарадња са ученицима, 

наставницима и родитељима је реализована на уобичајен начин и додатно, 

електронским путем.  Праћење наставног процеса је реализовано – што 

непосредно, што онлајн, преко увида у материјале, садржаје и начине 

комуникације на онлајн платформама за учење. 

 

Школски педагог је уз посебна ограничења реализовао обавезе и задатке који су 

планирани за прво полугодиште. Обавезе и задаци реализовани су кроз следеће 

активности: 

 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. 

годину, као члан Комисије за израду Годишњег плана рада школе; учешће 

у изради Анекса Годишњег плана рада школе 

 Помоћ у изради Извештаја о реализацији програма рада у шк. 2019/20. 

години и полугодишњег Извештаја о реализацији програма рада у шк. 

2020/21. години 

 Учешће у изради Плана стручног усавршавања запослених у шк. 2020/21. 

 Учешће у изради Извештаја о стручном усавршавању запослених у шк. 

2019/20. 
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 Учествовање у изради и презентовању Извештаја о самовредновању 

школе у шк. 2019/20. – кључна област '' Школски програм и Програм 

рада школе“ 

 Учешће у раду Школске матурске комисије и у реализацији првог 

пилотирања Државне велике матуре у нашој школи 

 Учешће у разним организационим пословима, пословима по налогу 

директора;  писање Плана обиласка наставе у шк. 2020/21. год. ... 

 Учешће у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, учешће у писању Записника са састанака 

Тима и Извештаја Тима у вези са одређеним случајевима (према унапред 

направљеном распореду), учешће у писању Акционог плана за шк. 

2020/21, као и учешће у  писању полугодишњег извештаја о раду Тима 

 Учешће у раду Тима за самовредновање школе, у раду Тима за реализацију 

истраживања на нивоу школе, Тима за професионални развој и каријерно 

вођење, Тима за обезбеђивање квалитета рада школе, као и писање 

потребних Извештаја поменутих Тимова (у складу са договором)...  

 Учешће у раду  Комисије за праћење стручног усавршавања и обављање 

активности планиране од стране Комисије за праћење стручног 

усавршавања - прављење формулара за праћење стручног усавршавања, 

бодовање стручног усавршавања у оквиру установе, према Интерном 

правилнику и израда потврда о истом 

 Учешће у раду  Комисије за преглед педагошке документације – 

периодични  преглед  есДневника и писање извештаја о прегледу 

 Планирање наставних, ваннаставних активности и сарадња са друштвеним 

институцијама 

 Планирање сопственог рада кроз годишњи и месечне планове педагога, 

као и вођење евиденције о сопственом раду на дневном и полугодишњем 

нивоу (дневни и полугодишњи извештаји) 

 Сагледавање образовних и васпитних потреба ученика и помагање у 

њиховом реализовању 

 Аналитичко-истраживачки рад у оквиру анализе успеха и дисциплине 

ученика на крају првог и другог класификационог периода, припрема и 

презентовање Извештаја о успеху и дисциплини ученика, као и кроз 

активности аналитичко-истраживачког рада у оквиру анализе резултата 

истраживања „Мишљење ученика о раду наставника“ 
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 Пружање помоћи наставницима у писању оперативних планова, 

вредновању школских постигнућа и оцењивању ученика, у раду 

одељењског старешине, у реализацији угледних часова, у остваривању 

сарадње са породицом, у вођењу педагошке документације, у облицима 

сарадње наставника са ученицима и превазилажењу тешкоћа: тешкоћа у 

комуникацији, тешкоћа приликом  вредновања ученичких постигнућа ... 

Помагање наставницима приправницима у раду и адаптирању  на колектив 

кроз константно подстицање тимског и сарадничког духа 

 Праћење начина вођења педагошке документације и преглед исте, кроз 

преглед годишњих и месечних планова наставника 

 Праћење напредовања ученика и вођење „ученичких досијеа“, тј. Писање 

и ажурирање  Индивидуалних листа за праћење напретка ученика (кроз 

сарадњу са одељењским старешинама, родитељима, ученицима, 

предметним наставницима и присуство свим одељењским већима)  

 Вођење евиденције о одсутнима на састанцима Одељењских већа и 

евиденције о предатим годишњим и оперативним плановима наставника-

писање извештаја 

 Посећивање часова у циљу унапређивања наставе и оспособљавање 

наставника за самоевалуацију, праћење реализације ваннаставних 

активности, као и културних дешавања у организацији школе ове шк. 

године није раеализовано из објективних разлога, изазваних 

епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада школе 

 Присуство угледним, огледним часовима, као и часовима редовне наставе, 

такође је реализовано у мањој мери из објективних разлога, изазваних 

епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада школе. 

Заједничке анализе часова са наставницима и давање повратне 

информације о посећеном часу (листе за праћење реализације часова, као 

и извештај Запажања о посећеним часовима...)  

 Координирање наставом и организовање привремених замена одсутних 

наставника, тј. прављење привремених распореда због одсутних 

наставника – једном/два пута недељно 

 Организационе активности, писање обавештења наставницима о 

изменама, распоредима рада стручних органа и сл. 

 Реализовање замене часова, тј. групни саветодавни рад педагога са 

ученицима,  са темама : ,,Како побољшати своје  учење, методе успешног 
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учења'', ,,Проблеми адаптације на нову школу'', ,,Проблем добре 

организације времена и формирања радних навика ''... 

 Саветодавни рад са ученицима и помоћ у превазилажењу личних, 

развојних и школских проблема (,,тражење себе'', „адолесцентни 

проблеми“, незадовољство изгледом, успехом, комуникацијом са 

вршњацима, родитељима и наставницима, превенција непримереног 

понашања, правилна организација времена, помоћ у формирању 

правилних радних навика, рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, 

који имају проблем са изостајањем са наставе, појачани васпитни рад са 

ученицима за које постоји могућност покретања васпитно дисциплинског 

поступка или изрицања одређене васпитне мере, помоћ ученицима који 

долазе из друге школе, са ученицима који су поднели молбу за упис у нашу 

школу или промену смера, помоћ ученицима код којих је примењена 

индивидуализација наставе ...) 

 Писање мишљења и препорука ученицима који желе да се пријаве у 

Истраживачку станицу „Петница" 

 Помагање и подршка родитељима у превазилажењу проблема који су од     

значаја за напредовање ученика у школи и за њихов општи развој - кроз 

индивидуални саветодавни рад; заједнички родитељски састанак са 

директором, помоћником директора и психологом, за родитеље ученика 

првог разреда;  кроз континуирану сарадњу са родитељима на састанцима 

Савета родитеља 

 Припреме за седнице, анализу успеха и извештавање о успеху и 

дисциплини ученика, на седницама Наставничког већа, као и на седницама 

Савета родитеља 

 Присуство и учешће на састанцима стручних органа школе; на седницама 

Савета родитеља, седницама Наставничког већа, седницама свих 

Одељењских већа, Педагошког колегијума, састанцима Актива, Стручног 

већа за друштвене науке ... 

 Писање Записника са састанака Педагошког колегијума 

 Сарадњу и организацију презентација факултета у циљу каријерног 

саветовања и помоћи приликом опредељивања матураната за студије, кроз 

активности у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање – ова 

активност није раеализована из објективних разлога, изазваних 

епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада школе 
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 Сарадња са друштвеним институцијама и локалном заједницом такође је у 

малој мери раелизована из објективних разлога, изазваних 

епидемиолошком ситуацијом и измењеним условима рада школе.  

 Сарадњу са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 

Градским секретаријатом за образовање, Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања, Заводом за вредновање квалитета образовања и 

васпитања,  сарадњу са Школском управом... 

 Вођење документације, сређивање, класификовање, прављење формулара 

и табела за праћење разних облика наставног процеса, писање извештаја, 

записника, мишљења ...  

 Писање Мишљења п-п службе о ученицима који су извршили тежу 

повреду радне обавезе ученика, Мишљења п-п службе о ученицима који 

су поднели молбу за упис у нашу школу и премештање на други смер, 

Извештаја Комисије о процени савладаности програма приправника 

 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 биће накнадно реализовано у другом 

полугодишту из објективних разлога, изазваних епидемиолошком 

ситуацијом и измењеним условима рада школе 

 Сарадњу са директором, помоћником директора и психолозима, као и 

осталим сарадницима на побољшању целокупног рада школе 

 

Педагог  

Татјана  Живковић  

 

Извештај Тима за заштиту од насиља 

 Руковођен Посебним Протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама , којим је предвиђено спровођење 

превентивних и интервентних акција у циљу сузбијања и превенције насиља,  Тим је, у 

специфичним условима постојеће епидемиолошке ситуације, овог полугодишта  реализовао 

следеће активности: 

 у сарадњи са одељењским старешинама радио је на упознавању ученика са 

Правилником о понашању ученика 
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 на часовима одељењског старешине је разговарано о врстама и начинима превенције 

насиља 

 Тим је одржао и један интерни састанак у децембру, на ком се разговарало о 

искуствима везаним за постојећи комбиновани модел наставе, констатујући да у условима 

он-лајн наставе није било ниједног случаја насиља, посебно истакавши одсуство 

потенцијалних случајева е-насиља, које се на опште задовољство није догађало међу 

ученицима наше школе 

 

чланови Тима: 

 Александар Андрејић, директор школе 

Драгана Зејак Богатинчевић, секретар школе 

Бранка Достанић, психолог школе  

 Татјана Живковић, педагог школе 

Александра Спасојевић, проф. психологије 

Кузмановић Снежана, проф. социологије 

Ирис Јанковић, професор филозофије 

Срђан Милошевић, родитељ 

Мирослав Милановић, ученик 

Ленка Лазаревић, ученица 

 

 

 

 

Извештај Тима за професионални развој и каријерно вођење и саветовање 

У току првог полугодишта школске 2020/2021. године Тим за 

професионални развој и каријерно вођење и саветовање бавио се 

организацијом активности које су имале за циљ да допринесу формирању 

зреле и одговорне личности ученика, способне да доноси добро промишљене 

и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи 

у дело. Тим је помагао ученицима и родитељима у истраживању могућности 

за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и 

коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и 

образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. 

Организовао је презентације факултета, разна предавања и трибине у циљу 

информисања о занимањима, образовним профилима, условима студирања 
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и потребама на тржишту рада. Осим тога, наставнци физике, хемије и 

биологије реализовали су заједничко учешће ученика на Сајму науке, како 

би им приближили разумевање научних достигнућа и знања која се изучавају 

на факултетима. 

Реализовано је саветовање, вођење и доношење одлука о професији 

код ученика. У циљу подстицања каријерног вођења и саветовања ученика и 

пружања помоћи појединцу да формира реалну слику о својим 

способностима, особинама личности, интересовањима, и да у односу на 

садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што 

успешније планира свој професионални развој, током  школске године 

организован је континуиран и систематски рад на професионалној 

оријентацији кроз следеће садржаје (саветодавни разговори,  психолошко 

процењивање ученика применом стандардизованих мерних инструмената и 

процедура и др.). Због потребе детаљнијег увида у ученичке склоности и 

интересовања, што представља важну основу у професионалној 

оријентацији ученика, стручни сарадници, одељенске старешине као и 

предметни наставнцици су на седницама одељенских већа детаљно 

дискутовали о раду сваког ученика. 

 

Тима за професионални развој и каријерно вођење и саветовање 

 

 

 

Извештај Тима за обезбеђивање квалитета и развоја Гимназије 

На почетку школске године формиран је Тим који се бавио побољшањем 

квалитета рада установе и чинили су га: директор школе, помоћник директора 

школе, секретар, стручни сарадници, председници стручних већа и председник 

Савета родитеља. У току школске године састављени су правилници „Правилник 

о евидентирању и праћењу друштвено – корисног, односно хуманитараног рада 

ученика и извештавање о ефектима“ и „Правилник о поступању по притужби 

родитеља на рад запослених у школи“, у складу са новом законском регулативом. 

Израђени су пројекти у циљу побољшања квалитета рада школе који су се већим 

делом односили на годину јубилеја - 182 година постојања Гимназије, као и на 

побољшање услова рада школе у складу са повећаним бројем ученика. Секретар 

школе је континуирано пратио примену законских прописа и реализацију 
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активности у складу са Статутом школе, и донео Измену статута у складу са 

истим. Тим је редовно сарађивао са свим органима школе, као што су стручна 

већа и активи и др. 

 

Библиотекар школе 

 

Рад школске библиотеке у протеклом полугодишту се одвијао по плану и 

програму како је и предвиђено. Трудиле  смо се да у том пероиду остваримо 

контакт са ученицима, у чему смо  успеле, а о томе говори  велики број учлањених 

професора и ученика. По статистици коју водимо, свакодневно узима и враћа 

књигу око 20 корисника. 

Свакога дана одређени број ученика проводи време у библиотеци, проучавајући 

и анализирајући грађу која их интересује из енциклопедија, речника и лексикона. 

Такође, у недостатку школског простора, неки наставници одржавају 

консултације са уценицима у библиотеци школе или допунску и додатну наставу. 

 

8. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 Директор је одржао седам састанака Педагошког колегијума, на којима су 

били присутни 

председници Стручних већа, психолог, педагог и помоћник директора. Неки од 

састанака реализовани су непосредно, у просторијама школе, а неки састанци су 

реализовани онлајн, преко Зум конференције. 

На састанцима су, поред праћења резултата рада, нарочито разматрана питања 

квалитета 

образовно-васпитног рада и усклађености рада са ученицима, са нагласком на 

специфичности наставе у новим околностима, преко онлајн платформи за учење. 

Истакнуто је да велике потенцијале наших ученика треба на прави начин 

искористити. Важно је радити на усвајању функционалних знања, реализовати 

мотивишућа предавања, заинтересовати ученике за континуирани рад, поготово 

приликом онлајн наставе, за коју се још увек и наставници, и ученици 

усавршавају. У складу са тим, договорено једа се одрже кратке презентације 

модела онлајн наставе, у виду обуке за запослене, од стране по једног члана из 

сваког Актива, где би се представили модели добре праксе. 
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Због проглашења пандемије вируса Covid 19, и свих прописаних мера превенције 

ширења вируса, и ми смо као институција, где се те мере морају посебно 

поштовати, били принуђени да целокупни рад школе прилагодимо новим 

условима рада, како у погледу реализације наставе, тако и у погледу реализације 

састанака стручних органа школе. 

Доста састанака било је посвећено састављању Оперативног плана Прве 

београдске гимназије за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по 

посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid 19. С обзиром на 

честе промене начина организације наставе, у складу са дописима Министарства 

просвета, неолико пута је саставаљан  Оперативни  план или је понешто мењано. 

Такође у вези са реализацијом наставе, констатовано је да се она реализује 

адекватно и орјентисана је ка исходима. Председници Актива треба да подсете да 

је обавеза свих да у планирању наставе заправо крећу од исхода из којих ће 

следити планиране наставне јединице. Такође је разговарано и о сажимању 

градива због измењених услова рада у овој школској години. 

Разговарано је о критеријумима оцењивања, и договорено да тачка дневног реда, 

Уједначавање и дефинисање критеријума оцењивања, мора бити константно 

разматрана на састанцима Актива и Стручних већа, јер је то нешто што увек 

можемо усавршити и додатно можемо радити на усаглашавању њих, на нивоу 

школе.  

Дати су предлози Распореда писмених провера знања за први и други 

класификациони период, као и предлог плана стручног усавршавања запослених 

на почетку школске године. 

Направљене су смернице и листе за одељењске старешине које ће олакшати и 

убрзати реализацију седница Одељењских већа на првом и другом 

класификационом периоду, с обзиром на то да се тежи преласку на организацију 

онлајн састанака због веће безбедности запослених. Договорени су термини 

састанака Актива и Стручних већа, као и тачке дневног реда.  

Направљен је оквирни план који би семинари  стручног усавршавања били 

реализовани на нивоу школе, али ће се термин њихове реализације касније 

одредити, с обзиром на садашњу епидемиолошку ситуацију у земљи. 

Разматрана је и одлука о плану уписа ученика у школску 2021/22. и о томе да је 

већинска одлука да предлог за упис буду класична гимназијска одељења. 

На једном од састанака разматран је Извештај о резултатима истраживања 

„Мишљење ученика о раду наставника“, које је реализовано крајем шк. 2017/18. 
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години. Договорено је да појединачни резултати буду дати сваком наставнику и 

да на састанцима Актива једна од обавезних тачака дневног реда буде разматрање 

Извештаја о резултатима истраживања „Мишљење ученика о раду 

наставника“. 

  

  

 

 

9. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У протеклом периоду  Школски одбор је радио у следећем саставу: 

- Зоран Миловић, председник 

-Тамара Јојић 

- Душан Гвозденовић, члан 

- Борис Радаковић, члан 

-Далиборка Јовићевић 

- Милена Марјановић, члан 

- Весић Славиша, члан 

- Вучинић Слатка, подпреседник 

- Јанковић Ирис, члан  

Одржане су  5 седница Школског одбора, на којима се разматрало и 

одлучивало у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, 

Правилницима и Статутом Гимназије. 

 

Савет родитеља 

Савет родитеља одржао је три седнице. На конститутивној седници изабрани 

су председник и заменик председника Савета родитеља. Разматран је успех 

ученика на крају школске 2019/2020. године, Извештај о раду школе, Извештај 

о раду директора, Извештај о реализацији акционог плана Развојног плана 

Прве београдске гимназије, Извештај о самовредновању, као и Годишњи план 

рада школе за школску 2020/2021. годину. Изабрани су представници за рад у 

школским тимовима, као и представници Савета за Општински савет 

родитеља. Председник Савета родитеља је истовремено и члан Тима за 

обезбеђење квалитета и развоја Гимназије. Донета је одлука о избору 

осигуравајуће куће АМС Осигурање и агенције за обезбеђење ученика «Perfect 
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Company“.Усвојен је план и програм извођења екскурзија маршруте, услови 

реализације, дневнице за професоре и вође пута), као и померено време 

реализације екскурзија другог, трећег и четвртог разреда, на пролеће 2021. 

године. Од посебног значаја било је разматрање успеха и дисциплине ученика 

после првог класификационог периода. На седницама се говорило о мерама за 

побољшање успеха и о мерама за смањење изостанака. Затим, о превенцији 

насиља, посебним ризицима и мерама заштите. Посебна пажња посвећена је 

анализи и мерама за побољшање реализације онлајн наставе. 

12. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  НАСТАВНИКА 

 

У У складу са Правилником о стручном усавршавању, потребама наставника, 

финансијским могућностима и Интерним правилником о стручном усавршавању, 

у протеклом периоду реализовано је само неколико семинара стручног 

усавршавања наставника, због измењених услова рада услед тренутне 

епидемиолошке ситуације. ,,Хоризонтално усавршавање'', које је изузетно 

практично и корисно, такође је мање реализовано, али је евидентно да су се често 

одржавале кратке обуке међу запосленима у вези са реализацијом онлајн наставе 

и коришћењем онлајн платформи за учење, као и презентацијама добрих примера 

онлајн наставе и онлајн алтки. У оквиру ''хоризонталног усавршавања'', угледни 

часови, пренос знања са стручних семинара, као и остале активности предвиђене 

Интерним правилником о стручном усавршавању, реализоване су, али не на 

уобичајен начин. Реализовано је и стручно усавршавање наставника ван установе, 

према личним професионалним плановима стручног усавршавања, али свакако у 

мањем броју. Наставници су такође у мањој мери посећивали стручне семинаре 

на нивоу републике у складу са својим интересовањима и планом, као и састанке 

Градских секција у оквиру својих друштава због поменуте епидемиолошке 

ситуације. 

Направљен је оквирни план који би семинари  стручног усавршавања били 

реализовани на нивоу школе, али ће се термин њихове реализације касније 

одредити, с обзиром на садашњу епидемиолошку ситуацију у земљи и примену 

безбедносних мера у циљу превенције ширења вируса Covid 19. Део наставника 

похађао је онлајн семинаре или вебинаре који су били организовани.  
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13. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзије другог, трећег и четвртог разреда су због проглашене пандемије 

померене за март, април и мај 2021. године.  

 

 

12. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 У првом полугодишту школске 2020/2021. 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: Александра Николић IV/5 – председник, 

Aндреј Шушак III/8– подпредседник, Душанка Живановић III/7 – записничар. 

Изабрани су и чланови за следеће тимове у оквиру школе: Тим за 

самовредновање, Актив за развојно планирање, Тим за 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: Александра Николић и Ленка Лазаревић. Што се тиче рада 

парламента у овом полугодишту, успели смо упркос епидемиолошкој ситуацији 

да се бавимо побољшањем услова рада школе, као и парламента. Настављене су 

и акције размене уџбеника. Такође, радили смо на томе да подсећамо ученике на 

све ванредне мере, као и да их се сами придржавамо, па смо тако имали и једну 

седницу преко интернета. Припрема покретања школског апарата  преко фирме „ 

Prva Company “ је одложена до даљњег због епидемиолошке ситуације. 

 

Председник Ученичког парламента



13.УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА ШК.  2019/20. 

 

Успех ученика првог разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21 
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Успех ученика другог  разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21 

 



Успех ученика трећег разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21 

 



Успех ученика четвртог  разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21 
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Успех ученика свих разреда на крају првог полугодишта школске 2020/21. 

 



У Београду 22. јануара 2021 године  

Извештај припремили : 

Биљана Крстић 

Драгана Стојановић 

Александар Герасимовић 


