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1.  УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

Прва београдска гимназија реализује наставу у 30 учионица од којих је 15 

учионица опште намене и 15 кабинета (шест 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 7529 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. Матејић Наташа  Осмогодишња школа спремачица 

5. Ћалић   Драгана  Осмогодишња школа спремачица 

6. Чанић Стана     Осмогодишња школа спремачица 

7. Цветановски Јагода   Осмогодишња школа  спремачица 

8. Вељковић  Цвијета  Осмогодишња школа спремачица 

9. 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. Богар Гордана   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 према првом моделу. На основу одлуке Министарства 

просвете школа је од 20. 9. 2021.године прешла на други,односно  комбиновани 

модел наставе. 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 сваког другог дана, тако да је је група једне недеље похађала 

непосредну наставу понедељком, средом и петком, а наредне недеље уторком и 

четвртком.  Од 1. септембра преподневна настава је почињала у 7.45, док се седми 

час  час завршавао у 13. 45. Поподневна смена је почињала у 14.15 и трајала до 

20. 15 часова. Предвиђена су била по два велика одмора, након другог и након 

четвртог часа, тако што је први  велики одмор трајао  20 минута  док је други 

велики одмор трајао десет минута.  Период од 13.45 до 14.15 часова  био је 
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предвиђен за одржавање часова допунске и додатне наставе. Од 22.новембра 

2021. године, на основу одлуке Министарства просвете у школа је поново прешла 

на први модел наставе.  

 Теоријском наставом испуњени су циљеви у стицању основе општег 

образовања и васпитања и знања за даље образовање на факултетима. 

  

 

Практичне вежбе 

 У школској 2021/22. години практичне вежбе су биле заступљене у 

физици, хемији,  биологији 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.  

 

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 четвртих и трећих разреда су до краја првог полугодишта  

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

 Због актуелне епидемијске ситуације није било организоване акције  

добровољног давања крви у организацији  Завода за трансфузију крви Републике 

Србије.  
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2. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

 

Наставничко веће 

 

У протеклом периоду  одржане су 3 седница Наставничког већа. Прва седница је 

одржана  електронским изјашњавањем чланова већа, док су друге две седнице 

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. 

 

 

 

3.  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Полугодишњи извештај   

   директора Прве београдске гимназије 

 

     Школска 2021/22. година, период: 1. септембар 2021 – 23. јануара 2022. године 
 

 

   Директор је у наведеном периоду: 

-Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе и формирао тимове у складу са потребама Гимназије 

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

реализованог уписа утврдио број извршилаца Прве београдске гимназије и друго 

предвиђено ЈИСП-ом (информационим систем МП) 
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-учествовао у изради Извештаја о реализацији рада школе за школску 2020/21. 

годину, Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину и  Развојног 

плана школе за период од 2021. до 2026. године и доставио донета акта 

инспекцији и ресорном министарству 

-у предвиђеном року обезбедио реализацију процедура и израду стратегије у  вези 

са увођењем ФУК-а у Првој београдској гимназији (финансијско управљање и  

контрола) 

-извршио обавештавање запослених и организовао анкетирање у вези са израдом 

Плана интегритета гимназије (Агенција за спречавање корупције)  

-обављао разговоре и састанке са обрађивачем документације, главним градским 

архитектом, Секретаријатом за урбанизам, словеначком амбасадом и власником 

објекта амбасаде у циљу реализовања процедура измене урбанистичког плана 

ради добијања дозволе за изградњу спортске сале 

-обавио неопходне активности, у оквиру својих надлежности, у вези  избора ФТО-

а , као и осигурања ученика и запослених Гимназије у текућој школској години 

-одржао заједнички састанак са родитељима ученика првог разреда 

-у сарадњи са Педагошким колегијумом израђивао упутства и смернице за 

наставнике и одељењске старешине (нарочито у вези са реализацијом наставе у 

условима пандемије) 

-достављао Министарству недељне и месечне извештаје о реализацији наставе у 

условима пандемије вируса Covid 19  

-у сарадњи са Педагошким колегијумом и Тимом за обезбеђивање квалитета и 

развој гимназије израђивао оперативне планове гимназије, у складу са одлукама 

Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа и 

стручним упутствима за организацију образовно-васп. рада  

- 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 и у сарадњи са педагошко-

психолошком службом организовао акредитовани семинар Програм подршке 

наставницима и стручним сарадницима за рад у школи (реализован 21. и 22. 

јануара 2022. године)  
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-у сарадњи са Педагошким колегијумом и одељењским старешинама организовао 

анкетирање свих ученика у вези са онлајн наставом (15. и 16. новембар)                                                      

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

комисије у складу са Законом 

-одржаo три седнице Наставничког већа, присуствовао седницама одељењских 

већа, одржао девет састанака Педагошког колегијума, присуствовао  седницама 

Савета родитеља и Школског одбора  

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

родитеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за 

рад установе и ових органа 

-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 и организацији 

Скупштине гимназија  

- учествовао у раду Друштва директора Србије 

-сарађивао са Министарством просвете и Школском управом Београд и обављао 

њихове налоге 

-са секретаром школске матурске комисије присуствовао одговарајућој обуци у 

организацији МИН 

-у сарадњи са службама Гимназије сачинио Финансијски план и План јавних 

набавки за 2022. годину 

 -у сарадњи са Ђачким парламентом организовао предвиђене активности ученика 

у циљу финансирања ученичких пројеката из буџета општине Стари град за 2022. 

годину                  

-обезбедио услове за наставак рада регистриване ученичке фирме Prva company, 

у оквиру пројекта Омладинско предузетништво 

-у сарадњи са некадашњим Ђаком генерације, за ученике трећег и четвртог 

разреда организовао трибину Ја у даљем школовању 

-у сарадњи са помоћницима директора сачинио документацију ради конкурса за 

доделу Светосавске награде Првој београдској гимназији  

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

школске имовине. У вези са графитима на фасади гимназије обавештена је 
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полицијска станица Стари град, којој су достављени и одговарајући снимци 

починилаца 

-сарађивао са Градским секретаријатом за образовање 

-сарађивао са Црвеним крстом 

-обезбедио донације за набавку ваучера (новогодишњих пакетића) за децу 

запослених и предвиђено награђивање наставника 

Реализовао набавке  и радове према добијеним захтевима и потребама 

Гимназије: 

-набавке рачунарске и опреме и хемикалија за хемијску лабораторију (средства у 

износу од 500.000 динара обезбедило је Министарство просвете - унапређивања 

услова за остваривање наставе и учења)  

-набавка потрошне рачунарске опреме у вредности од 154.500 динара 

-радови на одржавању електричних инсталација (радови у мерном орману за 

напајање, набавка нове надградне разводне табле и склопке у Ђачком клубу, 

радови неопходни за активирање TA пећи у холу за дежурног ученика), у 

вредности од 86.600 дин. 

-молерско-фарбарски радови (поправке и кречење зидова учионица, фискултурне 

сале и холова), у вредности од 381.000 динара  

-паркетарски радови (хобловање, фуговање, лакирање и поправке паркета у 

учионицама и спортској сали), у вредности од 576.240 динара  

- сервисирања дотрајале видео опреме, као и друге неопходне набавке. 

 Покренуо иницијативу и одговарајуће процедуре ради замене осветљења у 

просторијама гимназије (приземље), које ће финансирати Секретаријат за 

образовање и дечју заштиту 

 

Безбедност ученика и запослених 

У сарадњи са Саветом родитеља ангажавано је ФТО. Осигурани су сви ученици 

и запослени. У вези са епидемијом Covid19 обављане су редовне набавке 

дезинфекционих средстава и материјала. У складу са упутствима Министарства 

просвете и надлежних институција обезбеђивани су одговарајући услови за 

реализацију наставе и боравак у школи, информисани запослени, ученици и 

родитељи (обављано је редовно чишћење, дезинфекција, ветрење простора, 

праћење здравственог статуса ученика и запослених, евидентирани подаци у 

Упитнику о епидемиолошком стању у школама на недељном нивоу и 

примењиване прописане мере превенције за дати модел). Према устаљеном 

договору са МУП-ом Школски полицајац је вршио обиласке у предвиђеним 
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терминима, а опрема за видео надзор је одржавана  у добром стању. Тим за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализовао је 

предвиђене превентивне активности (није било потреба за спровођењем 

интервентних активности). У вези са оштећеном заштитном оградом испред улаза 

у гимназију обавештена је комунална полиција и послате одговарајуће 

фотографије. У Гимназији су истакнути планови евакуације, дежурства ученика 

и запослених реализована су према утврђеном распореду, а задатке 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  2021/2022. 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 

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: 

 организацији наставе, 
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 организацији замене часова 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 2021/2022. 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  Слатка 

Вучинић 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 
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6.  РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ 

 

Председник обласне комисије:  Слатка Вучинић, професор руског језика 

 

Српски језик и књижевност 

Руководилац актива: Весна Шами 

 У току првог полугодишта школске 2021/2022. наставници предмета 

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

консултације и менторски рад са матурантима. 

Септембар:Актив српског језика и књижевности има сталну вајбер групу као 

и групни мејл, повезан са педагогом, психологом и директором школе, тако да 

су чланови актива у сталној међусобној комуникацији .С обзиром на то да смо 

20. 9.2021. прешли на комбиновани модел наставе, припреме за такмичења, 

менторски рад са матурантима и секције, одвијале су се у складу са 

могућностима у  новонасталој ситуацијији. Први писмени задатак планиран je 

и реализован у периоду од 4.10. 2021. до 8.10.2021. 

Октобар: Уједначавање критеријума оцењивања писмених задатак. Анализа 

и претрес изнесених искустава приступа. 

Новембар: Од 22. новембра 2021. настава се нормализовала и цела одељења  

су кренула на наставу (А модел). 

Анализа успеха у првом класификационом периоду. 

 Сваки члан актива је на препоруку Министарства просвете и директора школе 

пригодно обележио 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу. 

 Други писмени задатак је реализован од 6.12.2021. до 10.12 2021.(Одељења 

су била подељена на А И Б групу) 

 Руководилац Актива за спски језик и књижевност сачинила је  Молбу за 

рефундацију трошкова за 63. Републички зимски семинар, за 8 колегиница, 

које би желеле да присуствују семинару 21,22. и 23. јануара 2022. Семинар се 

одржава онлајн, организује га Друштво за српски језик и књижевност, 

Филолошког факултета у Београду. 

 Дефинисане су теме за матурске радове из српског језика и књижевности. 

Други писмени задатак је планиран  и реализован  у периоду од 6.12.2021.до 

10.12. 2021.(Писмени је организован са целим одељењима) 

Децембар: Сагледавање тока и реализације наставе у току полугодишта. 



11 

 

 Руководилац рецитаторске секције (Весна Шами) је у договору са проф. 

Снежаном Филиповић направила  скицу програма за Дан Светог Саве. 

Сачињен је списак  матурских тема које ће се предати и бити усвојене на 

следећој седници Наставничког већа 5.1.2022. 

Трећи и четврти писмени задатак планирани су од 7.3. до 11.3 2022. и 4.5 до 

12. 5. 2022., а за матуранте  4. писмени задатак планиран је од 26. 4. 2022. до 

29. 4. 2022. Планирано  је стручно усавршавање: Зимски републички семинар 

на Филолошком факултету у јануару 2022. 

Просечне оцене по одељењима: 

 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Биљана Ковачевић 3,67 3/1 Катарина Крнетић 3,48 

1/2 Катарина Крнетић 3,27 3/2 Данијела Вујетић  4,10 

1/3 Јелена Јевремовић  4,20 3/4 Милица Пророк 4,58 

1/4 Катарина Крнетић  3,40 3/5 Драгица Симоновић 4,46 

1/5 Милица Пророк 3,69 3/6 Драгица Симоновић 4,13 

1/6 Милица Пророк 4,24 3/7 Милица Пророк 4,45 

1/7 Биљана Ковачевић 3,93 3/8 Ивана Живић 4,35 

1/8 Милица Пророк 4,07 3/9 Данијела Вујетић 3,42 

1/9 Биљана Ковачевић 3,90 3/10 Драгана Стојановић 4,09 

2/1 Јелена Јевремовић 4,21 4/1 Данијела Вујетић 3,53 

2/2 Весна Шами 4,37 4/2 Данијела Вујетић 3,86 

2/3 Весна Шами 4,59 4/3 Катарина Крнетић 3,48 

2/4 Ивана Живић 4,87 4/4 Драгана Стојановић 4,50 

2/5 Ивана Живић 5,00 4/5 Драгица Симоновоћ 4,40 

2/6 Ивана Живић 4,75 4/6 Драгана Стојановић 4,39 

2/7 Ивана Живић 4,78 4/7 Драгица Симоновић 4,41 

2/8 Ивана Живић 4,90 4/8 Драгица Симоновић 4,38 

2/9 Весна Шами 4,42 4/9 Весна Шами 4,32 

   4/10 Весна Шами 4,73 

 

 

 

Страни језици 

Руководилац актива: Слатка Вучинић 

 У првом полугодишту школске 2021/2022. године наставници страних 

језика изводили су редовну и допунску наставу по А моделу, непосредна 
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настава у школи, до 20.9.2021.,када се, по одлуци Министарства, прешло на 

извођење комбиноване наставе. 

 Од 22.11.2021. настава се поново изводила непосредно у школи, до 

краја првог полугодишта, 30.12.2021. године. 

 Наставници су израдили иницијалне тестове, а тестирање је спроведено 

делимично, због преласка на комбиновану наставу. 

 Уочено је да су ученици на одржаним тестовима показали слабије 

предзнање него претходних година. 

 У току наставног процеса уочили смо да ученици показују тешкоће у 

повезивању наученог, тешко одвајају битно од мање битног, слабије се усмено 

изражавају,  али уз велики лични труд и помоћ наставника већина превазилази 

недостатке. 

 Одржани су писмени задаци, планирани садржаји реализовани и сви 

ученици су оцењени. 

 

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

Енглески језик 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Лидија Бајовић 4,07 3/1 Нина Фанка 4,26 

1/2 Лидија Бајовић 4,68 3/2 Нина Фанка 4,30 

1/3 Лидија Бајовић    4,10 3/4  Марина Јовичић Самарџија 4,89 

1/4    Лидија Бајовић 4,10 3/5 Марина Јовичић Самарџија 4,93 

1/5 Нина Фанка 4,17 3/6 Марина Јовичић Самарџија 4,93 

1/6 Нина Фанка 3,83 3/7 Марина Јовичић Самарџија 4,72 

1/7 Нина Фанка 4,03 3/8 Марина Јовичић Самарџија 4,74 

1/8 Нина Фанка 4,30 3/9  Марина Јовичић Самарџија      4,89 

1/9 Лидија Бајовић 3,95 3/10 Марина Јовичић Самарџија 4,82 

2/1 Лидија Бајовић    3,86 4/1 Злата Васић 4,60 

2/2 Лидија Бајовић       3,60 4/2 Злата Васић 4,68 

2/3 Марина Јовичић Самарџија 4,76 4/3 Злата Васић 4,42 

2/4 Марина Јовичић Самарџија 4,71 4/4 Оливера Скерлић 4,04 

2/5 Оливера Скерлић 4,96 4/5 Оливера Скерлић 4,95 

2/6 Оливера Скерлић 4,69 4/6 Оливера Скерлић 4,56 

2/7 Оливера Скерлић 3,81 4/7 Оливера Скерлић 4,52 

2/8 Оливера Скерлић 4,72 4/8 Оливера Скерлић 4,38 

2/9 Лидија Бајовић      4,05 4/9 Злата Васић 4,37 

   4/10 Злата Васић 4,73 
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Други страни језик 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Марина Чарапић 3,42 3/1 Наташа Перишин 5,00 

Слатка Вучинић 3,88 Слатка Вучинић 3,83 

1/2 Марина Чарапић 4,14 3/2 Драгица Грачанин  4,23 

Драгица Грачанин 4,36 

1/3   3/4 Дарко Стојановић 4,26 

1/4 Дарко Стојановић  3,93 3/5 Драгица Грачанин 4,65 

1/5 Дарко Стојановић 3,93 3/6 МаринаЧарапић 4,67 

1/6 Слатка Вучинић  3/7 Марина Чарапић 4,81 

Драгица Грачанин 4,38 Дарко Стојановић 4,38 

1/7 Марина Чарапић 4,31 3/8 Марина Чарапић 4,71 

 

Слатка Вучинић 4,13 

1/8 Марина Чарапић 4,30 4/1 Ирена Симић 4,25 

2/1 Драгица Грачанин 4,29 4/2 Драгица Грачанин 4,54 

2/2 Марина Чарапић 4,21 4/3 Слатка Вучинић 4,65 

Дарко Стојановић 3,86 

 

2/3 Слатка Вучинић 3,94 4/4 Марина Чарапић 4,38 

 Драгица Грачанин 2,85 

2/4 Драгица Грачанин 4,58 4/5 Марина Чарапић 4,62 

2/5 Драгица Грачанин 4,79 4/6 Драгица Грачанин 4,55 

2/6 Дарко Стојановић 3,78 4/7 Слатка Вучинић 4,40 

Дарко Стојановић 3,93 

2/7 Наташа Перишин 4,60 4/8 Дарко Стојановић 3,41 

Слатка Вучинић 4,71 

2/8 Слатка Вучинић 4,53    

Марина Чарапић 4,25 
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Латински језик 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Вера Цветковић 3,63 1/7 Нина Божиновска 3,41 

1/2 Вера Цветковић 3,60 1/8 Нина Божиновска  4,03 

1/3 Вера Цветковић 3,70 2/1 Вера Цветковић 3,46 

1/4 Вера Цветковић 3,70 2/2 Вера Цветковић 3,67 

1/5 Вера Цветковић 4,00 2/3 Вера Цветковић 3,69 

1/6 Вера Цветковић 4,28    

 

 Наставници свих страних језика формулисали су теме за матурски 

испит. Лидија Бајовић се са ученицима прикључила Дебатном клубу који води 

наставник Драгана Стојановић, ради евентуалне помоћи ученицима на 

међународним такмичењима, на којима је радни језик енглески. 

 Оливера Скерлић је аутор теста из енглеског језика   по IB програму за 

ЗУОВ.Слатка Вучинић је, у оквиру Пројекта државна матура, члан тима за 

израду стандарда постигнућа ученика  за крај средњег образовања. 

 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

Председник стручног већа: професор Марина Чудов 

 

Актив уметности 

Председник актива: Марина Чудов 

 План и програм предмета музичке и ликовне културе реализован је у 

потпуности у складу са препорукама Министарства просвете за рад ванредној 

ситуацији и по комбинованом систему. Коришћене платформе за комбиновану 

наставу по другом моделу су биле Гугл учионица и Зум.  По потреби коришћени 

су и остали видови комуникације као што су вибер и 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.  

Рад секција музичке културе 
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1.Чланице Етно групе „Плетисанке“ и солиста на хармоници Михајло Миланов 

наступили су на Земунском кеју на фестивалу етно група и фолклорних 

анасамбала „Саватић у Гају“ 11.09.2021 

2.Женска певачка група која броји 30 чланова наступила је 07.10.2021 уз пратњу 

на хармоници Ивана Јеринића на Дунавском кеју у част жртвама Првог светског 

рата, на полагању венаца ослободиоцима Београда. . 

3. Прва има таленат, манифестација хумантиарног карактера на којој је 

прикупљено 135.080 рсд за нашу ученицу Александру Савић. Наступио је велики 

број ученика који су извели композиције класичне, рок, поп, техно музике као и 

ауторска дела. 

Хор Прве београдске гимназије ''Душан Максимовић Думакс'' одржавао је пробе 

према препорукама Министарства. Одржана је аудиција за пријем нових чланова 

и увежбаван нови репертоар. 

Бендови прве су увежбавали композиције за Битку бендова која ће се одржати у 

другом полугодишту. 

 

Рад секција ликовне културе 

Ликовна и фото секција су радиле редовно заједно са полазницима Регионалног 

центра за таленте Београд II, уз консултације путем интернета када је то било 

потребно. Ликовни радови ученика презентовани су на он лајн изложби Прва има 

таленат и изложби у холу школе. 

Награђени ученици 

На конкурсу Мини РЕСТарт похвале су добили Денис Крајачић 4/9, Јована Топић 

2/3, Лена Мисовић 2/8, Тара Станковић 4/1, Теодора Петковић 4/8 и Уна Јагодић 

4/1. 

Стручно усавршавање професора 

Снежана Филиповић је постала просветни саветник. Такође члан је комисије за 

екстерну матуру и РЕДИС 2030, комисије за израду стандарда за предмет 

Музичка култура за гимназије. Похађала је семинар у оквиру традиционалне 

манифестације ''Мокрањчеви дани'' под називом „Од традиционалног ка 

иновативном“. 
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Просечне оцене по одељењима: 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Снежана Филиповић 5.0 1/1 Марина Чудов 5,00 

1/2 Снежана Филиповић 5.0 1/2 Марина Чудов 5,00  

1/3 Снежана Филиповић 4.90 1/3 Марина Чудов 5,00 

1/4 Снежана Филиповић 4.90 1/4 Марина Чудов 5,00 

1/5 Снежана Филиповић 5.0 1/5 Марина Чудов 5,00 

1/6 Снежана Филиповић 5.0 1/6 Марина Чудов 5,00   

1/7 Снежана Филиповић 5.0 1/7 Марина Чудов 5,00 

1/8 Снежана Филиповић 5.0 1/8 Марина Чудов 5,00 

1/9 Снежана Филиповић 5.0 1/9   

2/1 Снежана Филиповић 4.97 2/1 Марина Чудов 5,00 

2/2 Снежана Филиповић 5.0 2/2 Марина Чудов 5,00 

2/3 Ивана Шљивић  2/3 Марина Чудов 5,00 

2/4 Снежана Филиповић 5.0 2/4 Марина Чудов 5,00 

2/5 Снежана Филиповић 5.0 2/5 Марина Чудов 5,00 

2/6 Ивана Шљивић  2/6 Марина Чудов 5,00 

2/7 Снежана Филиповић 5.0 2/7 Марина Чудов 5,00 

2/8 Снежана Филиповић 5.0 2/8 Марина Чудов 5,00 

3/1 Снежана Филиповић 5.0 3/1 Марина Чудов 5,00 

3/2 Снежана Филиповић 5.0 3/2 Марина Чудов 5,00 

3/9   3/9 Марина Чудов 5,00 

3/10   3/10 Марина Чудов 5,00 

4/1 Снежана Филиповић 5.0 4/1 Марина Чудов 5,00 

4/2 Снежана Филиповић 5.0 4/2 Марина Чудов 4,82  

4/3 Снежана Филиповић 5.0 4/3 Марина Чудов 5,00 

 

 

Актив за физичко и здравствено васпитање  

Руководилац актива: Бранко Симић 

У  току првог полугодишта школске 2021/22. године наставу физичког и 

здравственог 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 
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је усмерен ка тестирању и развоју општих физичких способности. Настава у 

првом делу полугодишта извођена је на тај начин да су одељења подељена на 

групе, док је други део полугодишта протекао у извођењу наставе са целим 

одељењем.   

 Подела часова према  разредима и одељењима у школској 2021/2022. 

 

наставник Драган Чингелић  Бојан Ђелкапић   Дара Булић  Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 

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

Разред    

други/одељења 

1,2,9 1,2 / 4, 5 

Разред    трећи 

/одељења 

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

Разред  

четврти/одељења 

/ 10 4,7,8 5,6 

 

Проценат 

ангажовања 

 

 

100% 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

 

Сви  чланови актива физичког и здравственог васпитања реализовали су 

планиране часове редовне наставе у току првог полугодишта  2021/2022. год. 

План рада био је прилагођен раду по групама 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.  

 

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.  

У току првог полугодишта 21./22. ученици су учествовали на школским 

такмичењим организованим од стране Савеза за школски спорт Србије: 

1. Стони тенис – градско такмичење ( Владан Плешинац 1/5 и  Душан 

Грујић 4/9 – остварили пласнман на републичко такмичење )  

2. Кошарка ( учешће женске екипе на општинском такмичењу – освојено 

треће место) 
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3. Одбојка ( учешће женске и мушке  екипе на општинском такмичењу – 

женска екипа освојила 2. место, мушка 4. место) 

4. Атлетика (мушка и женска екипа оствариле пласман на градско 

такмичење, ученица одељења 4/8 Софија Станковић остварила пласман на 

међуокружно такмичење освојивши друго место на градском такмичењу у 

дисциплини 800м.) 

5. Ватерполо ( учешће мушке екипе на градском такмичењу ) 

 

Стручно усавршавање наставника 

Наставници Дара Булић, Драган Чингелић и Бранко Симић у току првог 

полугодишта учествовали су на стручном семинару у организацији регионалног 

центара за професионални развој запослених у образовању из Чачка. Назив 

семинара је „Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у 

основној и средњој школи“.  Каталошки број семинара 564, К2 *компетенције за 

поучавање и учење , број бодова: 8/12. Семинар је реализован у школи 21. и 22. 

јануара 2022. године. 
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Успех ученика и број ослобођених ученика на крају првог полугодишта 2021/22. 

године 

*ученици ослобођени практичног дела за прво полугодиште 

Средња оцена из предмета Физичко и здравствено васпитањена крају првог 

полугодишта је 4,92.  

Укупан број ученика ослобођених практичног дела наставе је 16 (1,5%) 

 

 

 

 

 

Одељење  Професор  средња 

оцена 

Ослоб. 

Практ. 

 дела 

Одељење  Професор  средња 

оцена 

Ослоб. 

Практ. 

дела 

I 1 Бојан Ђелкапић   4,83  1 III 1 Драган Чингелић 5,00 1 

I 2 Бојан Ђелкапић   4,87  1 III 2 Драган Чингелић 5,00 / 

I 3 Бојан Ђелкапић   4,70 / III 4 Бранко Симић 5,00 1 

I 4 Бојан Ђелкапић   4,87 / III 5 Бранко Симић 5,00 / 

I 5 Дара Булић 5,00 / III 6 Бранко Симић 4,87 / 

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

I 7 Дара Булић 4,97 / III 8  Бранко Симић 4,97 / 

I 8 Дара Булић 4,97 1 III 9 Драган Чингелић 4,89 / 

I 9 Драган 

Чингелић 

5,00 / III 10 Бојан Ђелкапић   4,82 / 

       / 

        

II1 Бојан Ђелкапић   4,86 / IV 1 Драган Чингелић 5,00 / 

II 2 Бојан Ђелкапић   5,00 / IV 2 Драган Чингелић 4,96 / 

II 3 Драган 

Чингелић 

4,97 / IV 3 Драган Чингелић 5,00 1 

II 4 Бранко Симић 4,97 / IV 4 Дара Булић 4,73 2 

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

II 6 Дара Булић 5,00 1 IV 6 Бранко Симић 4,97 1 

II 7 Дара Булић 5,00 1 IV 7 Дара Булић 4,86 1 

II 8 Дара Булић 4,91 / IV 8 Дара Булић 4,50 3 

II 9 Драган 

Чингелић 

5,00 1  IV 9 Драган Чингелић 4,95 / 

    IV 10 Бојан Ђелкапић          

4,82 

              

/ 
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ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Подела  часова  према  разредима  и одељењима у школској 2021./2022. 

 

наставник Бојан Ђелкапић  Бранко Симић 

Разред    први/одељења 1,2,3,4 5,6,7,8 

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

 

У току првог 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 2021./22. године 

Одељење  Професор  средња оцена 

I 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 2 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 4 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 5 Бранко Симић 4,94 

I 6 Бранко Симић 4,85 

I 7 Бранко Симић 4,33 

I 8 Бранко Симић 5,00 

II 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

II2 Бранко Симић 5,00 

II 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

II 4 Бранко Симић 5,00 

II 5 Бранко Симић 5,00 

II 6 Бранко Симић 4,86 

II 7 Бранко Симић 4,82 

II 8 Бранко Симић 5,00 
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Средња оценаиз изборног пакета Здравље и спорт на крају првог 

полугодишта је 4,92. 

 

 

 
ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНЕ НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 
Руководилац   области: Невена Лукић Василић, професор математике 

 У току првог полугодишта школске 2021/2022. године наставници овог 

Сручног већа одржали су редовну, 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 

29. 10. 2021. 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 1. 11. 2021. до 22. 12. 2021.  

ДЕЦЕМБАР: Избор и усвајање матурских тема. 

Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2021/2022. 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: Валентина Поповић 

 

Стручно веће математике чине наставници: 

1. Мирослав Глигоров 

2. Невена Василић Лукић 

3. Александра Филиповић 
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4. Ружица Богдановић 

5. Александра Поповић 

6. Милена Настасијевић 

7. Тања Чолић 

8. Лазар Станојковић 

9.  Иван Илић/ Валентина Видаковић 

 Дана 6.10.2021. актив математике сачинио је план рада актива у школској 

2021/2022. години, и дао смернице око извођења наставе у онлајн као и у 

комбинованом моделу. 

У току последње недеље септембра и прве недеље октобра реализовани су 

контролни задаци. Усклађен је критеријум оцењивања. 

 Дана 16. 11. 2021. чланови актива решавали су питање усклађености 

градива, критеријуми оцењивања, план допунске и додатне наставе као и план за 

разредни испит и решавана су такође питања око такмичења. 

 У току последње недеље октобра и прве  недеље новембра реализовани су 

писмени задаци. У току прве недеље децембра одржан је други писмени задатак, 

у току децембра реализоване су такође и контролне вежбе. 

 Актив математике саставио је списак тема за матурске радове које су 

усвојене на седници Наставничког већа 5. 1. 2022. године. 

 Дана 28. 12. 2021. одржан је полугодишњи актив где се дискутовало о 

успеху ученика у првом полугодишту, као и о предстојећем такмичењу, семинару 

(Друштва математичара Србије) као и о Симпозијуму који се одржава сваке 

године на математичком факултету. 

 

 

Начин реализовања наставе у комбинованом и потпуном онлајн моделу: 

 

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 

часови су се одржавали преко Мит-а, ученици су пратили излагање 

градива на табли. Остала комуникација обављана је преко мејла и вибера. 
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2. Александра Поповић – Коришћена је платформа Гугл учионица на којој су 

постављани сви наставни материјали, као  и Мит. Комуникација обављана 

и преко мејла. 

 

 

3. Ружица Богдановић – Коришћена платформа Гугл учионица. Ученицима 

су постављани наставни садржаји. Код потпуне онлајн наставе, часови су 

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

вибера.  

 

4. 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. 

 

5. Милена Настасијевић –  Коришћена је платформа Гугл учионица. 

Ученицима су постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на 

даљину коришћена је платформа  Гугл учионица. Комуникација са 

ученицима и постављање материјала вршено је преко Гугл учионице.  

 

6. Мирослав Глигоров –  Коришћена Гугл учионица и мејл. У термину 

комбиноване онлајн наставе, ученици су снимали предавање и исто 

постављали на youtube. У термину потпуне онлајн наставе коришћен је 

Мит. 

7.  

8. Валентина Поповић –  Коришћена је платформа Гугл учионица. 

Ученицима су постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на 

даљину коришћена је платформа  Гугл учионица. Комуникација са 

ученицима и постављање материјала вршено је преко Гугл учионице, 

мејла и вајбера. 

 

9. Тања Чолић - –  Коришћена је платформа Гугл учионица. Ученицима су 

постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на даљину 

коришћена је платформа  Гугл учионица. Комуникација са ученицима и 

постављање материјала вршено је преко Гугл учионице. 
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10. Валентина Видаковић - Коришћена је платформа Гугл учионица. 

Ученицима су постављени наставни садржаји. Током потпуне наставе на 

даљину коришћена је платформа  Гугл учионица. Комуникација са 

ученицима и постављање материјала вршено је преко Гугл учионице. 

 

Просечна оцена по одељењима:  

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Милена Настасијевић 3,80 3/1 Валентина Видаковић 3,65 

1/2 Милена Настасијевић 3,58 3/2 Валентина Видаковић 3,43 

1/3 Милена Настасијевић 3,57 3/4 Мирослав Глигоров 3,37 

1/4 Милена Настасијевић 4,07 3/5 Мирослав Глигоров 3,31 

1/5 Александра Филиповић 3,41 3/6 Мирослав Глигоров 3,57 

1/6 Александра Филиповић 3,72 3/7 Ружица Богдановић 3,48 

1/7 Тања Чолић 4,28 3/8 Ружица Богдановић 3,39 

1/8 Валентина Видаковић 3,97 3/9 Александра Поповић 3,32 

1/9 Невена Лукић Василић 3,60 3/10 Невена Лукић Василић 3,00 

2/1 Валентина Видаковић 3,59 4/1 Валентина Поповић 3,07 

2/2 Валентина Видаковић 4,07 4/2 Валентина Поповић 2,93 

2/3 Валентина Поповић 3,00 4/3 Филип Радуловић 4,19 

2/4 Тања Чолић 3,77 4/4 Ружица Богдановић 4,19 

2/5 Мирослав Глигоров 3,36 4/5 Тања Чолић 4,38 

2/6 Тања Чолић 3,68 4/6 Ружица Богдановић 4,03 

2/7 Александра Филиповић 2,88 4/7 Александра Поповић 3,45 

2/8 Александра Филиповић 3,19 4/8 Александра Поповић 3,24 

2/9 Невена Лукић Василић 3,47 4/9 Невена Лукић Василић 3,32 

   4/10 Александра Поповић 4,36 

 

 

 

 

Актив рачунарства и информатике 

Руководилац актива: Милош Пушић  

 

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 
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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).  

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

4. Опремљеност 

  Формиран је шести кабинет за информатику (поред свечане сале – страни 

језици). Све учионице опремљене су веб камером, због онлајн наставе. 

5. Сажимање градива 

Актив информатике је мишљења да нема потребе за сажимањем градива по 

ширини (избацивање области или лекција) и да се и поред отежаних услова 

(комбиновани модел наставе) све теме могу реализовати, а сажимање ће се 

урадити по дубини (све области ће бити урађена, само ће број примера и број 

питања на проверама знања бити смањен). 

6. Онлајн настава у првом полугодишту – начини реализације 

 

Наставник Онлајн платформа Онлајн часови 

Милена Настасијевић Google classroom Google meet 

Радана Кизић Google classroom Google meet 

Оливера Беговић Google classroom Google meet 

Вера Буловић Google classroom Google meet 

Наташа Мајстровић Google classroom Google meet 

Валентина Поповић Google classroom Google meet 

Саша Домазетовић Google classroom Google meet 

Филип Радуловић Google classroom Google meet 

Бранко Врховац Google classroom Google meet 

Горан Милошевић Google classroom Google meet 

Александар Герасимовић Google classroom Google meet 

Милош Пушић Edmodo Zoom 
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Просечна оценапо одељењима 

 
Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

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

Наташа Мајстровић 4,60 

1/2 Радана Кизић 4,42 3/2 Саша Домазетовић 5,00 

1/3 Саша Домазетовић 5,00 3/4 Горан Милошевић 4,26 

Горан Милошевић 3,80 

1/4 Саша Домазетовић 5,00 3/5 Вера Буловић 5,00 

Горан Милошевић 4,54 

1/5 Оливера Беговић 4,13 3/6 Горан Милошевић 4,43 

Наташа Мајстровић 4,47 

1/6 Оливера Беговић 4,46 3/7 Вера Буловић 5,00 

Наташа Мајстровић 4,90 

1/7 Оливера Беговић 4,87 3/8 Горан Милошевић 4,32 

Наташа Мајстровић 4,46 

2/1 Саша Домазетовић 4,85 4/1 Саша Домазетовић 5,00 

Филип Радуловић 5,00 

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

Филип Радуловић 4,85 

2/3 Саша Домазетовић 5,00 4/3 Филип Радуловић 5,00 

Милена 

Настасијевић 

4,13 

2/4 Наташа Мајстровић 4,74 4/4 Вера Буловић 5,00 

2/5 Оливера Беговић 4.32 4/5 Вера Буловић 5,00 

2/6 Оливера Беговић 4.36 4/6 Оливера Беговић 4,71 

2/7 Оливера Беговић 3.81 4/7 Вера Буловић 5,00 

2/8 Милена 

Настасијевић 

4,78 4/8 Вера Буловић 5,00 
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Рачунарски смер 

Одељење Наставник Предмет Просечна оцена 

1/9 Програмирање Милош Пушић 4,80 

1/9 Примена рачунара Радана Кизић 4,60 

1/9 Рачунарски системи Филип Радуловић 5,00 

2/9 Програмирање Горан Милошевић 4,11 

2/9 Примена рачунара Кизић Радана 4,95 

2/9 Оперативни системи и 

рачунарске мреже 

Филип Радуловић 5,00 

3/9 Програмирање Бранко Врховац 4,49 

3/9 Објектно оријентисано 

програмирање 

Наташа Мајстровић  4,74 

3/9 Примена рачунара Филип Радуловић 5,00 

3/9 Базе података Радана Кизић 4,58 

3/10 Програмирање Бранко Врховац  4,45 

3/10 Објектно оријентисано 

програмирање 

Бранко Врховац 4,59 

3/10 Примена рачунара Филип Радуловић 5,00 

3/10 Базе података Радана Кизић 4,64 

4/9 Базе података Милош Пушић 4.95 

4/9 Веб програмирање Александар Герасимовић  4,61 

4/9 Програмске парадигме Валентина Поповић 4,53 

4/10 Базе података Милош Пушић 4.82 

4/10 Веб програмирање Александар Герасимовић 4,91 

4/10 Програмске парадигме  4,68 

 

 

 

 

 

 

Географија 

Руководилац актива: Борислав Светозаревић 

 

Актив географије чине: Тања Димитријевић, Синиша Вукадиновић и 

Борислав Светозаревић. 

 План рада за школску 2021/22 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 „ЛОГОС“  

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић. Чланови актива су констатовали да ће се 

извођење наставе и током школске 2021/22 изводити у ванредним околностима 

због ковид инфекције. На почетку школске године ученици ће похађати наставу 

уобичајено. Без дељења у групе и организовања онлајн наставе. Услед погоршања 

епидемиолошке ситуације средином првог класификационог периода ученици 
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подељени у две групе и почело са са комбинованим моделом.. Комбинованим 

моделом одељења су подељена на две групе које наизменично сваки други дан 

иду у школу, док група која остаје код куће наставу прати онлајн.  Договорено је 

да се и наставници географије прилагоде оваквом начину рада и изврше 

одговарајуће сажимање градива услед ванредних околности у којима се одвија 

наставни процес. Сви чланови актива су редовно укључивали на час групе које су 

тог дана наставу пратиле од куће. Нису примећени већи проблеми у комуникацији 

и раду са учеицима. Једини проблем су биле повремене лоше интернет везе. 

Планирано иницијално тестирање за ученике прве године ове школске 

године je одржано. Након анализе и прегледа тестова утврђено је да ова 

генерација првака има недостатака у знању које доноси из основне школе и 

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. Такође су се договорили дасе због настале ситуације у неким 

случајевима може одступити од договорених критеријума, али само у корист 

ученика. Да се спусти ниво зактева за одговарајућу оцену. 

 

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 
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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 редметима. 

Актив је предао обновљене теме за овогодишњу генерацију матураната како би 

ученици имали могућност да бирају различит ематурске теме у односу на прошлу 

школску годину. Повећан је и број матурски. Опет је потврђено да се ученици 

радо опредељују за матурске радове из географије. 

Средином првог полугодишта купљена је нова физичкогеографска карта 

Балканског полуострва. 

Током првог полугодишта наставници су се редовно усаглашавали о пређеним 

наставним садржајима што ће наставити и током другог полугодишта.  

 Семинари које су у првом полигодишту похађали чланови актива су 

следећи:Синиша Вукадиновић је био током септембра на семинару “Корени и 

последице холокауста у културно-историјској перспективи“ који се одржавао на 

Филозофском факултету у Београду. Док су сви чланови актива током јануара 

похађали семинар „Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за 

рад у основној и средњој школи“ који је одржан у просторијама школе. 

 

На крају првог полугодишта просечне оцене по одељењима чланова актива су 

приказане у табели: 

одељење  професор  средња 

оцена 

одељење  професор  средња 

оцена 

1/1 Тања Димитријевић 4.73 2/4 Борислав Светозаревић 4.55 

1/2 Тања Димитријевић 4.71 2/5 Борислав Светозаревић 4.61 

1/3 Тања Димитријевић 4.57 2/6 Борислав Светозаревић 4.61 

1/4 Тања Димитријевић 4.80 2/7 Борислав Светозаревић 4.44 

1/5 Тања Димитријевић 4.86 2/8 Борислав Светозаревић 4.47 

1/6 Тања Димитријевић 4.69 2/9 Тања Димитријевић 4.68 

1/7 Тања Димитријевић 4.77 3/1 Борислав Светозаревић 4.26 

1/8 Тања Димитријевић 4.87 3/2 Борислав Светозаревић 4.40 

1/9 Тања Димитријевић 4.70 3/4 Синиша Вукадиновић 4.11 

2/1 Борислав Светозаревић 4.41 3/5 Синиша Вукадиновић 4.24 

2/2 Борислав Светозаревић 4.23 3/6 Синиша Вукадиновић 4.20 

2/3 Борислав Светозаревић 4.66 3/7 Синиша Вукадиновић 4.48 

   3/8 Синиша Вукадиновић 3.90 
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Хемија 

Руководилац актива: Славица Јелић 

1) Настава организована у првом полугодишту по следећим моделима: 

I модел 1. 09 – 17. 09. 2021. и 22. 11 – 30. 12. 2021. 

II модел 20.09 – 19. 12. 2021: организација рада у условима пандемије вируса 

Covid -19 и примене  комбинованог модела наставе . Одељење је подељено на две 

групе,наставу похађају у школи наизменично у току недеље,истовремено друга 

половина разреда прати наставу онлајн преко Googl classroom/meet; 

лабораторијске вежбе је  похађала четвртина одељења прве групе док је друга 

четвртина била онлајн.)  

2) Планирање и усвајање распореда писмених провера на нивоу одељенских већа 

,ваннаставних активности(термин за консултације,допунски ,додатни часови су у 

међусмени,супротној смени/школа, онлајн преко платформе Googl 

classroom/mееt) 

3) Иницијално тестирање није обављено у потпуности у септембру јер су нека 

одељења била у  изолацији (1/1,1/2,1/3,1/6). Резултати иницијалног 

тестирања/пролазност за следећа одељења су: 1/4-50,3%, 1/5-35% , 1/7-39%, 1/8-

44%, 1/9-50,1% 

4) нису реализоване предвиђене групне посете због епидемиолошке ситуације, 

али су ученицима четвртих разреда прослеђивани линкови за организовану 

посету одређеним факултетима ,органозована предавања у Свечаној 

сали(рециклирање,промоција школског часописа,промоција одређених 

факултета..) поштујући епидемиолошке мере. 

5) Планирање стручног усавршавања / у периоду од 21. до 22. јануара 2022. 

Године семинар» Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за 

рад у основној и средњој школи»(Центар за стручно усавршавање Чачак) 

6) Извршена набавка потрошног матерјала  (хемикалија,посуђа и прибора) 5. 11. 

2021. »Superlab“/донација Министарства просвете у вредности  од 

150.000,00динара 
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7) Избор платформе за рад на даљину: 

Име и презиме наставника Коришћене   платформе 

Јасна Петровић Googl classroom/meet, РТСПланета 

 Kатарина  Митрић  Googl classroom/meet ,РТС планета 

 Тамара  Савић   Googl classroom/meet ,РТС планета  

 

 

Тијана Ерчић Googl classroom/meet,РТСПланета 

Mирјана Алексић Google classroom/meet,РТСПланета 

Славица Јелић Google classroom/meet,РТСПланета 

 

 

7) Просечна оцена по одељењима на крају првог полугодишта: 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Тијана Ерчић 3,50 2/7 Катарина Митрић 3,71 

1/2 Тијана Ерчић 3,35 2/8 Катарина Митрић 3,34 

1/3 Тијана Ерчић 3,53 2/9 Тамара Савић 4,16 

1/4 Тамара Савић 3,87 3/4 Тијана Ерчић 3,59 

1/5 Јасна Петровић 3,66               3/5 Славица Јелић 3,59 

1/6 Јасна Петровић 3,97 3/6 Славица Јелић 3,50 

1/7 Јасна Петровић 3,70 3/7 Славица Јелић 3,28 

1/8 Јасна Петровић 3,97 3/8 Славица Јелић 3,06 

1/9 Тамара Савић 3,85 4/4 Славица Јелић 3,12 

2/1 Тамара Савић 4,43 4/5 Јасна Петровић 4,25 

2/2 Тамара Савић 3,40 4/6 Јасна Петровић 3,61 

2/3 Тамара Савић 3,90 4/7 Славица Јелић 3,45 

2/4 Тамара Савић 3,32 4/8 Тијана Ерчић 3,91 

2/5 Тамара Савић 3,75    

2/6 Катарина Митрић 3,36    

 

 

 



32 

 

8)Просечна оцена по одељењима на крају првог полугодишта 2021/2022:из 

изборних пакета Примењене науке и Примењене науке I:  

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Мирјана Алексић 5,00 3/2 Тијана Ерчић 5,00 

1/3 Мирјана Алексић 4,90 3/4 Тијана Ерчић 5,00 

1/4 Мирјана Алексић 4,81 3/5 Тијана Ерчић 5,00 

1/5 Мирјана Алексић 4,73 3/6 Тијана Ерчић 5,00 

1/6 Мирјана Алексић 4,89               3/7 Тијана Ерчић 5,00 

1/7 Мирјана Алексић 4,77 3/8 Тијана Ерчић 5,00 

1/8 Мирјана Алексић 4,76 4/1 Мирјана Алексић 4,93 

2/2 Мирјана Алексић 4,67 4/2 Мирјана Алексић 4,94 

2/3 Мирјана Алексић 4,83 4/3 Мирјана Алексић 5,00 

2/4 Мирјана Алексић 4,91 4/4 Мирјана Алексић 5,00 

2/5 Мирјана Алексић 5,00 4/5 Мирјана Алексић 4,80 

2/6 Мирјана Алексић 4,75 4/6 Мирјана Алексић 4,75 

2/7 Мирјана Алексић 4,91 4/7 Мирјана Алексић 5,00 

2/8 Мирјана Алексић 4,95 4/8 Мирјана Алексић 5,00 

  

 

 

9)  Организација наставе  за онлајн  групу (модел 2 комбинована настава): 

 -Онлај настава се одвија преко Googl classroom/meet, (код појединих наставних 

јединица коришћена је и РТСПланета) у термину редовног часа директно  из 

учионице/лабораторије. 

-Истакнуте наставне јединице /тип часа/за теоријске часове и лабораторијске 

вежбе на почетку сваке радне недеље и др.обавештења. 

- предавања су прослеђивана  у виду word документа у Googl classroom (слика 

табле/свеске/наставникове припреме /презентација),као и упутства за коришћење 

наставног садржаја из  уџбеника /збирке задатака/практикума.. 

- лабораторијске вежбе које су извођене као скуп више демонстрационих огледа 

су снимани камером преко Googl meet-а  индивидуалним радом ученика,радом у 

пару,као и теоријски уводни део часа.,међутим код извођења лабораториске 

вежбе која садржи више фаза ,било је потешкоћа у снимању због динамике 

извођења(набављања хемикалија, посуђа и прибора )у том случају су 

прослеђивани на Googl classroom уснимани телефоном видео матерјали, 

фотографије поступка рада  / као и видео записи и симулације експерименталног 

рада,популарни линкови. 
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-ученицима су прослеђивана вежбања(теоријски/рачунски/домаћи задаци) са 

решењима и  детаљним објашњењем(по корацима) 

- припрема за контролну вежбу садржи  тачно наведене захтеве из наставног 

садржаја 

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

Googl classroom, 

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

са наставником(уколико је било појединачних потешкоћа). 

-редовно одржавање консултација у међусмени/супротној смени у школи/као и 

онлајн. 

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

школи у заказаном термину. 

 

 10) Друге активности: 

- начини  провере, усаглашавање критеријума оцењивања за друго тромесечје 

 -предлагање и усвајање матурских тема. 

-изјашњавање о сагласности закључних оцена  

-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 
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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 

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. припрема и подела матурских тема  

Теме за матурске радове одабране се у складу са интересовањима и 

склоностима ученика.  

7.    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. 
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8. 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 
средња 

одељење професор 
средња 

оцена оцена 

1/1  Чедо Шкорић 4,20 
3/1 Чедо Шкорић 

4,30 

1/2  Чедо Шкорић 4,10 
3/2  Чедо Шкорић 4,76 

1/3  Чедо Шкорић 4,30 
3/4 Виолета Лујић 3,67 

1/4 Чедо Шкорић 4,47 
3/5 Виолета Лујић 

4,00 

1/5 Светлана Дамјановић 
3,86 3/6 Виолета Лујић 3,73 

1/6  Славиша Весић 
3,41 

3/7  Виолета Лујић 
3,62 

1/7  Светлана Дамјановић 
3,38 

3/8 Милан Прокић 
3,87 

1/8 Милан Прокић 
4,07 

3/9 Чедо Шкорић 4,32 

1/9 Чедо Шкорић 
4,75 

3/10 Чедо Шкорић 
4,55 

2/1  Светлана Дамјановић 
3,03 

4/1  Милена Дамјановић 
4,70 

2/2  Милена Дамјановић 
4,60 

4/2 Милена Дамјановић 4,71 

2/3 Светлана Дамјановић 
3,62 

4/3  Милена Дамјановић 4,55 

2/4 Светлана Дамјановић 
3,58 

4/4 Милан Прокић 
3,62 

2/5  Светлана Дамјановић 
4,11 

4/5 Славиша Весић 
3,84 

2/6  Светлана Дамјановић 
3,79 

4/6  Славиша Весић 3,61 

2/7 Виолета Лујић 
3,44 

4/7 Милан Прокић 
3,66 

2/8 Виолета Лујић 
3,06 

4/8  Милан Прокић 
3,74 

2/9 Милена Дамјановић 
4,47 

4/9 Славиша Весић 3,47 

   
4/10 Славиша Весић 

4,32 
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Наставник Милан Прокић ове године је држао изборни предмет Примењене 

науке2 у одељењима треће године а Чедо Шкорић у одељењима четврте године. 

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. 

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 25.08.2021. године. Перовић Снежана је током првог 

полугодишта била на боловању, њене часове је замењивала Остојић Јелена.  

Усвојили смо план одржавања допунске и додатне наставе. Због тренутне 

епидемиолошке ситуације и Модела 2 наставе који је трајао од 20. 09. до 19. 11. 

2021. године, допунска настава је одржавана у међусмени за заинтересоване 

ученике или преко Google Meet апликације. Заинтересовани ученици су долазили 

како би добили објашњења за градиво које им није јасно, такође смо понављали 

и градиво које је потребно за одговарања. Додатна настава ће се реализовати у 

другом полугодишту када ће се радити са ученицима у циљу припреме за 

такмичења и помоћи око припреме пријемног испита.  

За реализацију наставе на даљину сви чланови Актива користе Google 

Classroom платформу и Google Meet видео апликацију. Материјал за учење је 

постављан на платформи у виду презентација, изгледа табли, мапа ума и 

исписаних лекција. Настава за све разреде је реализована по новом реформисаном 

плану и програму.  

На иницијалном тестирању које је урађено 13.09.2021. године за ученике 

првог разреда, остварени су следећи резултати: 
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одељење 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 

ср. оцена / / 1,76 2,11 2,20 2,35 2,76 3,11 

         Средња оцена на нивоу целе генерације је 2,38. Ученици одељења 1/1 и 1/2 

нису радили тест зато што су тог дана били у изолацији и наставу су пратили на 

даљину.  

Просечне оцене свих одељења на крају првог полугодишта су представљене 

табеларно за сваког наставника. 

 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Домaзетовић Драгана 3,27 3/1 Остојић Јелена 4,84 

1/2 Домaзетовић Драгана 3,58 3/2 Остојић Јелена 4,93 

1/3 Остојић Јелена 5,00 3/4 Каличанин Зорана 4,85 

1/4 Остојић Јелена 5,00 3/5 Килибарда Тања 4,82 

1/5 Домaзетовић Драгана 4,31 3/6 Килибарда Тања 4,56 

1/6 Домaзетовић Драгана 4,00 3/7 Каличанин Зорана 4,93 

1/7 Домaзетовић Драгана 4,03 3/8 Килибарда Тања 4,35 

1/8 Домaзетовић Драгана 4,07 3/9 Остојић Јелена 4,79 

1/9 / / 3/10 Остојић Јелена 4,86 

2/1 Остојић Јелена 4,79 4/4 Каличанин Зорана 4,81 

2/2 Остојић Јелена 4,67 4/5 Каличанин Зорана 4,92 

2/3 Остојић Јелена 4,76 4/6 Каличанин Зорана 4,90 

2/4 Килибарда Тања 4,64 4/7 Каличанин Зорана 5,00 

2/5 Килибарда Тања 4,71 4/8 Каличанин Зорана 4,94 

2/6 Килибарда Тања 4,41 4/9 Домaзетовић Драгана 4,37 

2/7 Килибарда Тања 4,56 4/10 Домaзетовић Драгана 4,82 

2/8 Домaзетовић Драгана 4,47    

2/9 / /    

 



38 

 

Усвојили смо списак тема за матурски испит који ће се одржати у јуну 2022. 

године. Урађене су и прве консултације са ученицима око израде рада.  

Стручно усавршавање је планирано за сваког наставника појединачно. У 

овом полугодишту нису реализоване никакве активности. 

Остојић Јелена која замењује Перовић Снежану у овом полугодишту је 

одржала два гостујућа предавања у Свечаној сали школе под називом 

„Митохондрије, више од органеле“ и „Порекло живота“. Предвања су одржана 

03. 11. и 05. 11. 2021. године за ученике и заинтересоване наставнике. Ученици 

који су наставу пратили од куће могли су да прате предавања преко Zoom-а. 

Гостујући предавач је била Марија Симеуновић апсолвент Биолошког факултета, 

модул Молекуларна биологија и физиологија.   

 

 

 

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 Данило Полић Религије и цивилизације и 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 одмах по одлуци Министарства просвете прилагођена 

другом моделу, односно комбинованом начину  где су се групе смењивале сваки 

други дан.. Подељена су задужења везана за ваннаставне активности.  Наставници 

историје су одржавали редовне консултације око сажимања градива и 
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усаглашавања критеријума у условима пандемије. Биљана Крстић и Стефан 

Дамњановић снимали су часове у програму Camptasia па су часове прослеђивали 

осталим члановима актива. Остали наставници су постављали аудио записе на 

наведе платформе. 

  

  

Бодовна скала писмених провера: 

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 

Одељење Професор Средња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Сузана 

Димитријевић 
3,93 2/6 Сузана 

Димитријевић 
4,43 

1/2 Драгана 

Радосављевић 
3,52 2/7 Сузана 

Димитријевић 
4,37 

1/3 Владимир Церовац 4,07 2/8 Сузана 

Димитријевић 
4,34 

1/4 Драгана 

Радосављевић 
3,93 2/9 Владимир Церовац 4,84 

1/5 Сузана 

Димитријевић 
4,07 3/1 Драгана 

Радосављевић 
4,10 

1/6 Биљана Крстић 4,10 3/2 Драгана 

Радосављевић 
4,10 

1/7 Сузана 

Димитријевић 
4,50 3/4 Стефан 

Дамњановић 
4,52 

1/8 Биљана Крстић 4,37 3/6 Стефан 

Дамњановић 
4,72 

1/9 Драгана 

Радосављевић 
4,05 3/6 Стефан 

Дамњановић 
4,47 

2/1 Сузана 

Димитријевић 
3,79 3/7 Биљана Крстић 4,76 

2/2 Сузана 

Димитријевић 
3,37 3/8 Биљана Крстић 4,65 

2/3 Сузана 

Димитријевић 
4,10 4/1 Драгана 

Радосављевић 
3,60 

2/4 Стефан 

Дамњановић 
4,35 4/2 Драгана 

Радосављевић 
4,14 

2/5 Сузана 

Димитријевић 
4,50 4/3 Драгана 

Радосављевић 
4,55 

      

      



40 

 

 

  

Психологија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

2/1 Александра Спасојевић 4,93 2/4 Ивана Поповић 4,19 

2/2 Александра Спасојевић 4,92 2/5 Ивана Поповић 4,61 

2/3 Ивана Поповић 4,35 2/6 Ивана Поповић 4,43 

3/9 Александра Спасојевић 4,79 2/7 Ивана Поповић 4,28 

3/10 Александра Спасојевић 4,82 2/8 Ивана Поповић 4,28 

 

Филозофија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Немања Каначки 4,80 4/3 Ирис Јанковић 3,77 

3/2 Каначки Јанковић 4,90 4/4 Ирис Јанковић 3,35 

3/4 Немања Каначки 4,74 4/5 Ирис Јанковић 3,84 

3/5 Немања Каначки 4,93 4/6 Ирис Јанковић 3,48 

3/6 Немања Каначки 4,93 4/7 Ирис Јанковић 3,62 

3/7 Немања Каначки 4,93 4/8 Ирис Јанковић 3,44 

3/8 Немања Каначки 4,87 4/9 Ирис Јанковић 3,84 

4/1 Ирис Јанковић 3,43 4/10 Немања Каначки 4,91 

4/2 Ирис Јанковић 3,29    

 

Социологија 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

4/1 Снежана Кузмановић 4,07 4/6 Снежана Кузмановић 4,52 

4/2 Снежана Кузмановић 4,21 4/7 Снежана Кузмановић 4,52 

4/3 Милан Гачановић 5,00 4/8 Снежана Кузмановић 4,71 

4/4 Снежана Кузмановић 4,50 4/9 Снежана Кузмановић 3,89 

4/5 Снежана Кузмановић 4,83 4/10 Снежана Кузмановић 4,59 
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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 

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

1/8 Александра Спасојевић 5,00    

 

Методологија научног истраживања 

 У трећем разреду, ученици свих одељења лине једну групу, предметни 

професор је Владимир Церовац, апросечна оцена је 5,00. 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

4/1 Данило Полић  5,00 4/6 Данило Полић 5,00 

4/2 Данило Полић 4,75 4/7 Данило Полић 5,00 

4/4 Данило Полић 5,00 4/7 Данило Полић 5,00 

4/5 Данило Полић 4,80 4/8 Данило Полић 5,00 

 

Религије и цивилизације 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Данило Полић  5,00 4/1 Биљана Крстић 5,00 

3/2 Данило Полић 5,00 4/2 Данило Полић 5,00 

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

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

3/6 Стефан Дамњановић 5,00 4/5 Биљана Крстић 5,00 

3/7 Стефан Дамњановић 5,00 4/6 Стефан Дамњановић 5,00 

3/8 Стефан Дамњановић 5,00 4/7 Стефан Дамњановић 5,00 

   4/8 Стефан Дамњановић 5,00 
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СЕКЦИЈЕ 

ДЕБАТНИ КЛУБ 

Руководилац: Драгана Стојановић 

 

 У складу са мерама спречавања ширења вируса COVID-19, радионице 

Дебатног клуба нису биле одржаване током септембра и прве половине октобра 

школске 2021/2022. године. 

Октобар 

 Презентациона дебата Дебатног клуба на тему „Овај дом би радије био 

појединац изузетне лепоте и просечног интелекта, него појединац изузетног 

интелекта и просечне лепоте“одржана је 18. октобра 2021. године, у свечаној сали 

школе. Учесници дебате били су ученици Прве београдске гимназије, Теодор 

Крстић (4/6), Вукашин Лаловић и Страхиња Батањски (4/7), бивши ученици 

гимназије, Милена Баљак и Максим Михаиловић, а учешће је узео и студент 

Факултета политичких наука, Филип Станарчић. Прва радионица клуба одржана 

је 28. октобра, а тема радионице била је аргументација. 

Новембар 

 Током овог месеца одржане су четири радионице ( 4, 5, 18. и 25. новембра). 

Редом је обрађивано побијање аргумената, први део стола и други део стола у 

британској парламентарној дебати, док је последња радионица била практичног 

типа. Полазници су дебатовали на тему: „Овај дом би дозволио деци да у школама 

бирају часове esports-a уместо часова физичког васпитања“. Ту радионицу су, 

поред координатора, реализовале: Маја Крстић (бивша ученица Прве београдске 

гимназије и победница „Децембарца“, регионалног почетничког турнира), 

Милена Баљак (бивша ученица Прве београдске гимазије и представница Србије 

на средњошколском светског првенству у дебати, одржаном у Загребу 2018. 

године) и Катарина Бацковић (бивша ученица Прве београдске гимазије и 

представница Србије на средњошколском светског првенству у дебати, одржаном 

онлајн 2020. године). Поред четири радионице, 24. новембра одржана је дебата у 

сарадњи са Петом београдском гимназијом, поводом припрема за први дебатни 

турнир „Децембарац“. Учесници дебате наше школе били су Урош Ребић, Уна 

Матић (2/4) и Нела Нађвински (2/7). Дебатовало се на тему: „Овај дом био 

забранио стварање странака базираним на етничкој припадности у послератним 
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државама“. 

Децембар 

 У децембру су одржане четири радионице Дебатног клуба(2, 9, 16. и 23. 

децембра). Прва, друга и четврта радионица биле су практичне. На трећој 

радионици разговарало се о дебатном турниру „Децембарац“ и уједно је вршена 

анализа истог. Престижни регионални почетнички дебатни турнир 

„Децембарац“ је одржан је 11. и 12. децембра на Правном факултету у Београду. 

Учествовали су ученици средњих школа и факултета. 

Учесници из наше школе: Нела Нађвински (2/7), Стефан Томић, Уна Матић (2/4), 

Павле Узуновић, Мина Дамњановић (1/9), Вук Цветковић, Миа Нешковић (2/1), 

Павле Шундерић(2/2) и Анастасија Лена Дакић (1/8). Нела Нађвински 

проглашена је за најбољег говорника турнира, а уједно и најбољег говорника 

средњошколског турнира. Она је, такође, са својом партнерком учествовала и у 

финалу турнира. Поред ње, у елиминационе рунде турнира прошли су и Миа 

Нешковић и Вук Цветковић. Као судије на турниру, учествовали су Теодор 

Крстић (4/6) и Страхиња Батањски(4/7). Страхиња Батањски судио је и у 

полуфиналу турнира. Посебно је важно истаћи допринос координатора клуба, 

матураната и активних дебатера, Теодора Крстића, Страхиње Батањског и 

Вукашина Лаловића који су редовно одржавали контакт са ученицима у смислу 

обавештавања, реализовали радионице и припреме за турнир, бринули о 

просторијама школе и безбедности по окончању радионица. Ученик Богдан 

Вићентић (4/7) посебно је водио рачуна о инстаграм налогу Дебатног клуба и 

обавештавању путем истог, а у припреми је и сајт самог клуба чији ће дизајнер 

бити наведени ученик. Предавачи који су посебно допринели раду Дебатног 

клуба су и бивши ученици школе, Катарина Бацковић и Милена Баљак. Укупан 

број одржаних радионица у првом полугодишту: 9 

 

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“, 
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 учешће у Програму биологије и хемије за средњошколце који 

организује Институт за молекуларну генетику и генетичко 

инжењерство (ИМГГИ). Због епидемиолошке ситуације и 

важећих мера опреза већина заједничких активности реализоваће 

се преко различитих платформи које су доступне на интернету, 

 у оквиру Green fest-а, у току образовног програма, ученици су 

гледали образовне филмове, посећивали су панел дискусије и 

дигиталну изложбу о климатским променама, која је настала у 

склопу пројекта „Караван за климу 3.0“. Фестивал је одржан 

онлајн, 

 присуство предавању које je организовало Српско друштво за 

молекуларну биологију под називом „Next biotechnological plants 

for addressing global challenges”. Предавање је 16.12.2021. године 

одржала француска научница др Anjes Rikroš путем Zoom-а. 

Ученици су сазнали више о актуелним глобалним изазовима у 

пољу генетичке модификације хране, као и о томе на који начин 

законске регулације утичу на ове иновације, 

 присуство предавању које je организовало Српско друштво за 

молекуларну биологију под називом „Зелене молекуларне 

биотехнологије”. Предавање је 23.12.2021. године одржала др 

Јасмина Никодиновић Рунић путем Zoom-а. Ученици су сазнали 

више о употреби микроорганизама за рециклирање пластичног 

отпада у једињења са додатом вредношћу и развоју нових метода 

за борбу против патогена отпорних на антибиотике.   

 

Ученици школе су уз помоћ наставнице Пророк Милице организовали 

еколошки клуб након одржане трибине „Планета или пластика”. Трибину је 

15.10.2021. године у Свечаној сали школе одржао ученик Кивић Андрија из 

одељења 3/7. Трибина је имала изузетно позитиван ефекат на ученике школе. 

Еколошки клуб је уз помоћ Ђачког парламента школе организовао и своју прву 

акцију: постављене су кутије за сепарацију ПЕТ амбалаже и папира у договору са 

сакупљачем. Актив овим путем жели да похвали за предузимљивост Кивић 

Андрију и све ученике који су учествовали у организацији акције.  
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РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА  

 Током првог полугодишта, рецитаторска секција, чији сам руководилац, 

није се одвијала по устаљеном плану и програму јер смо 20. септембра прешли на 

комбиновану наставу. Под маскама је веома тешко спроводити активности ове 

секцији. Свакако, договорено је да чланови рецитаторске секције узму учешће у 

реализацији програма за Дан Светог Саве. 

Планирано је учешће на Краљевству поезије које се сваке године одвија 

традиционално у Општини Врачар, а у славу великог глумца Петра Краља. У 

претходне две године, због неповољних услова услед  вирусне пандемије, 

такмичења рецитатора су отказивана. У марту месецу, 2022. знаћемо да ли ће бити  

организовано за ову годину и у складу са тим ћемо вршити припреме.  

Новембар и децембар-договор око избора песама за Дан Светог Саве и 

увежбавање истих. 

 

ЛИТЕРАЛНА СЕКЦИЈА 

Драгица Симоновић и Катарина Крнетић 

Септембар и октобар 

Секција је током септембра и октобра вршила одабир најбољих радова за већ 

традиционални конкурс Лимске вечери поезије. Одабрани су радови Магдалене Гргић 

3-6, Лава Лукића 4-8, Катарине Урлић и Нине Лабус 4-3, Андреја Јовића 4-2 и 

Симониде Јекић 3-1. 

Новембар 

6.11. 2021. Посета изложби у Галерији САНУ ”Трагање за новим- Јован Дучић” где су 

ученици имали прилике да се упознју да Дучићевом дипломатском каријером, 

предметима из његове заоставштине, фотографијама и сл. 

Децембар 

Ученик Адреј Јовић је изабран за финалисту Лимских вечери поезије. 

Милица Стојчић, Нина Лабус и Катарина Урлић су објавиле своје прозне и поетске 

радове у новопокренутом школском часопису Испод шешира. 

Писање матурског рада и техника његове израде су били једна од тема о којој се 

разговарало са ученицима. 

29.12.2021. Поводом шездесет година од добијања Нобелове награде посета 

реновираном Андрићевом музеју. 
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НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

Руководилац: Данијела Вујетић 

 Новинарска секција Прве београдске гимназије је овог септембра обновила 

свој рад, после више од десет година паузе. 

 У септембру (24. 9.) одржан је први састанак у међусмени на који су дошли 

сви заинтересовани ученици, претходно обавештени да се такав састанак 

одржава. Тада је формиран први и најужи тим и изнете су основне идеје и мото. 

Састанке смо одржавали средом или четвртком у међусмени у дворишту школе 

до средине новембра месеца. Долазили су нови чланови. Када је постало хладно, 

радили смо преко Гугл мита.  

 Задаци и теме су распоређене и ученици су почели да пишу и шаљу своје 

радове на Гугл учионицу Ноцинарска секција, коју смо формирали у октобру 

месецу. Секција броји двадесетак чланова, међу којима су уредници Василије 

Вулетић 4/5, Катарина Урлић 4/3 и Марија Крунић 3/9. Њихов рад и преданост, 

нарочито девојака, морам посебно истаћи јер су умногоме заслужне за садржај 

часописа (Катарина) и његов изглед/дизајн (Марија). 

 У октобру месецу је активиран и инстаграм профил часописа, као и 

фасцикла на сајту Школе, где повремено објављујемо поједине текстове, како 

бисмо заинтересовали ученике, њихове родитеље и запослене да нас читају и 

прате. 

Име часописа коначно је установљено у новембру месецу и оно гласи Испод 

шешира. 

 Штампани облик часописа изашао је у понедељак 27.12, када је одржано и 

представљање часописа у свечаној сали, коме је присуствовао и директор школе. 

Школа је платила штампање − тираж од 200 бројева, а надаље ће се часопис сам 

финансирати од дела зараде овог продатог тиража. Други део зараде ићи ће у 

хуманитарне сврхе, болесној ученици Александри Савић. 

 Посебно се захваљујем свим уредницима и ауторима текстова, као и 

директору и професорима (Александру Герасимовићу, Биљани Ковачевић, 

Драгани Стојановић) који су помогли да часопис, сајт или профил изгледају овако 

како изгледају. 

 Уложили смо велики рад и направили дивну атмосферу ентузијаста који 

знају шта раде и то раде од срца и са великим умећем. 
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Волели бисмо да и други ђаци и професори осете колико је важно да се 

заинтересују како за писање тако и за продају часописа јер имамо и шта да кажемо 

и коме да помогнемо. 

Следећи број ће изаћи на пролеће и за њега се већ спремамо. 

 

 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Руководилац:Бранка Достанић, психолог школе 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. Стручни актив за развојно 

планирање радио је у следећем саставу: Александар Андрејић, директор, Бранка 

Достанић, психолог, Слатка Вучинић, Биљана Крстић, Славица Јелић, Биљана 

Ковачевић, Чедо Шкорић, Синиша Вукадиновић и Драгана Стојановић (уместо 

Снежане Перовић) наставници, Босиљка Ђерковић, родитељ и Бранислава 

Спасић, ученица 4/7. 

 

Реализација развојних циљева и задатака модификована је у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом у земљи, безбедоносним мерама и моделима 

наставе које је прописало 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 2021/2022., 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 (наставнице Драгана Стојановић и 

Ирис Јанковић). Интердисциплинарни час на тему филозофије 

егзистенцијализма, а у контексту припреме читања дела Алберта Камија 
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“Странац“, реализовале су наставнице филозофије и српског језика и 

књижевности, Ирис Јанковић и Данијела Вујетић, заједно са учеником Андрејем 

Јовићевићем. 

 

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и 

интелектуалним потребама ученика 

 

Психолог и педагог школе реализовале су консултације са наставницима у циљу 

индивидуализације рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном 

подршком. У складу са наведеним, наставиници 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. Директор је, у сарадњи са 

педагошко-психолошком службом, организовао реализацију акредитованог 

семинара Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у 

школи. Стручно усавршавање изван установе обухватало је најразличитије 

семинаре и вебинаре. Републички зимски семинар похађале су наставнице 

српског језика и књижевности, а Семинар Друштва математичара Србије 

наставници математике. Снежана Филиповић похађала је семинар у оквиру 

традиционалне манифестације ''Мокрањчеви дани'' под називом „Од 

традиционалног ка иновативном“. Остојић Јелена (која замењује Перовић 

Снежану) организовала је два гостујућа предавања у Свечаној сали школе под 

називом „Митохондрије, више од органеле“ и „Порекло живота“. Предавања су 

одржана за ученике и заинтересоване наставнике. Ученици који су наставу 

пратили од куће могли су да прате предавања преко Zoom-а. Гостујући предавач 

била је Марија Симеуновић апсолвент Биолошког факултета, модул Молекуларна 

биологија и физиологија. Ученицима и наставницима је, такође, омогућено да 

присуствују предавању у организацији Српског друштва за молекуларну 

биологију под називом „Next biotechnological plants for addressing global 
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challenges”. Предавање је одржала француска научница, др Anjes Rikroš путем 

Zoom-а. Ученици и наставници су сазнали више о актуелним глобалним 

изазовима у пољу генетичке модификације хране, као и о томе на који начин 

законске регулације утичу на ове иновације. У организацији Српског друштва за 

молекуларну биологију ученици  и заинтересовани наставници су били у прилици 

да присуствују предавању под називом „Зелене молекуларне биотехнологије”. 

Предавање је одржала др Јасмина Никодиновић Рунић путем Zoom-а. Ученици  и 

наставници су сазнали више о употреби микроорганизама за рециклирање 

пластичног отпада у једињења са додатом вредношћу и развоју нових метода за 

борбу против патогена отпорних на антибиотике.   

 

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: Изградња спортске сале 

 

У циљу реализовања процедура измене урбанистичког плана ради добијања 

дозволе за изградњу спортске сале, директор је обављао разговоре и састанке са 

обрађивачем документације, главним градским архитектом, Секретаријатом за 

урбанизам, словеначком амбасадом и власником објекта амбасаде. 

Задатак 4: Обогаћивање  и повећање фонда наставних средстава и учила  

 

Директор је обезбедио набавку потрошног материјала  (хемикалија, посуђа и 

прибора) »Superlab“ (донација Министарства просвете). Затим, набавку потрошне 

рачунарске опреме, као и сервисирање дотрајале рачунарске и видео опреме, уз 

друге неопходне набавке. 
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Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских 

односа. 

 

Задатак 2: Побољшање комуникације између руководства и запослених . 

 

Директор је у циљу побољшања комуникације са запосленима одредио термин 

отворених врата када им је на располагању за разговор.  

 

Задатак 3: Побољшање организације рада школе. 

 

Директор 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 2: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на 

сајту школе. 

 

Значајне информације за родитеље налазе се у фолдерима „Инфо“ и „Акта“ на 

сајту школе.  

 

Наступи чланица етно групе „Плетисанке“ и солисте на хармоници Михајла 

Миланова на Земунском кеју, на фестивалу етно група и фолклорних анасамбала 

„Саватић у Гају“, као и женске певачке групе (која броји 30 чланова) уз пратњу 

на хармоници Ивана Јеринића, на Дунавском кеју у част жртвама Првог светског 

рата, на полагању венаца ослободиоцима Београда, представљају један од начина 

на који се негује и развија углед школе. 
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7.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Психолошко-педагошка служба 

 

Психолог 

Рад психолога одвијао се према плану усвојеном на почетку школске године 

(непосредно и онлајн). Циљеви и задаци реализовани су кроз следеће активности: 

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22.г.  

 Учешће у изради Акционог плана  развојног плана  за школску 2021/2022. 

годину 

 Помоћ у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за 

школску 2020/21.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 

 Супервизијско праћење реализације образовно– васпитног рада током 

конференцијских часова 

 Праћење рада наставника на платформама за учење 

 Анализа онлајн наставе и писање извештаја о Анализи конференцијских 

часова у првом класификационом периоду, заједно са педагогом и 

директором школе  

 Континуирано праћење напредовања деце у учењу и развоју 
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 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 

 Учешће у раду Комисије за спровођење конкурса на одређено и 

неодређено време за радно место наставника 

 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 одељењским старешинама - 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 

 Учешће у креирању плана индивидуализације за ученике код којих постоји 

потреба за додатном подршком  

 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 
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 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 извештаја о ученицима за Градски центар за социјални рад 

 Предавање за ученике на тему „Паничних напада“ 

 Писање препорука ученицима за похађање Истраживачке станице 

Петница уз њихово  психолошко процењивање   

 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 
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 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  

 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 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 Четвртом 

интернационалном интердисциплинарном конгресу из гешталт 

психотерапије, учествовање на Саветовању београдских гимназија у 
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организацији Школске управе Београд, учествовање на акредитованој 

обуци ЗУОВ – а „Унапређење међупредметних компетенција ученика – 

одговоран однос према здрављу“, учествовање у вебинару „Како спречити 

саосећајни замор код професионалаца“, учествовање у вебинару „Са 

стручњацима на вези 2 – Безбедно током пандемије“, учествовање у онлајн 

обуци „Породично насиље“ и „Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“.                                                                                                                          

 Хоризонтално стручно усавршавање у школи према предвиђеним 

активностима у оквиру плана стручног усавршавања- угледни/огледни 

часови, предавања (предвиђене активности реализоване су у смањеном 

обиму због промењених услова рада школе изазваних епидемиолошком 

ситуацијом) 

 
Психолог Бранка Достанић 

Педагог 

    У протеклом полугодишту школске 2021/2022. године педагог је покушала 

да одговори на потребе ученика и да продуктивно успостави сарадњу са 

наставницима и родитељима. 

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

пандемије вируса COVID 19, реализација наставног процеса одвијала у 

измењеним условима рада, применом комбинованог модела наставе, тако да је и 

сам образовно-васпитни процес наше школе и ове године одвијан у другачијим 

условима од уобичајених. 

 Самим тим и активности рада педагога су делимично биле прожете 

праћењем  рада 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, праћењем наставе на даљину 

преко Гугл мита. 

 Школски педагог је уз посебна ограничења реализовао обавезе и задатке 

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

следеће активности: 
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 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. 

годину, као члан Комисије за израду Годишњег плана рада школе 

 Помоћ у изради Извештаја о реализацији програма рада у шк. 2020/21. 

години и полугодишњег Извештаја о реализацији програма рада у шк. 

2021/22. години 

 Учешће у изради Плана стручног усавршавања запослених у шк. 2021/22. 

 Учешће у изради Извештаја о стручном усавршавању запослених у шк. 

2020/21. 

 Учествовање у изради и презентовању Извештаја о самовредновању 

школе у шк. 2020/21. – анализа свих кључних области  

 Учешће у разним организационим пословима, пословима по налогу 

директора;  писање Плана обиласка наставе у шк. 2021/22. 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. 

2021/22., као и учешће у  писању полугодишњег извештаја о раду Тима 

 Учешће у раду Тима за самовредновање 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) 



57 

 

 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 онлајн 

наставе 

 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 кроз 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  

 Присуство угледним, огледним часовима, као и часовима редовне, 

непосредне наставе, реализовано је 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...); Међутим, вршено је онлајн 

праћење реализације конференцијских часова, које су наставници били у 
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обавези да реализују свакодневно за групу ученика која наставу прати на 

даљину (комбиновани модел наставе)  

 Координирање наставом и организовање привремених замена одсутних 

наставника, тј. прављење привремених распореда због одсутних 

наставника  

 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 

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 
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 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, тј. 

реализована је врло мало непосредно у нашој школи 

 Сарадња са друштвеним институцијама и локалном заједницом такође је у 

мањој 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 акредитованог семинара у оквиру 

стручног усавршавања организованог у установи као и стручно 

усавршавање кроз праћење онлајн конференције и вебинара 

 Сарадњу са директором, помоћницима директора и психолозима, као и 

осталим сарадницима на побољшању целокупног рада школе 

                                                                                                      Педагог  

Татјана  Живковић  
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Извештај Тима за заштиту од насиља 

 У току првог полугодишта школске 2021/22. године одржавани су редовни општи 

 састанци Тима за превенцију насиља међу ученицима.  

 Као и претходних година, разредним старешинама првих разреда je подељен  

текст о насиљу који је обрађен на часу одељењске заједнице са сугестијама  

датим наставницима да са ученицима посебно разговарају о важности добрих  

међуљудских односа и међусобне подршке у новим епидемиолошким околностима  

које представљају додатни извор стреса за ученике. 

Психолошко-педагошка служба је одржавала редован саветодавни рад: 

- индивидуални са ученицима који испољавају појачану анксиозност у новонасталој 

ситуацији епидемије, имају проблема у савладавању наставног градива и сл. 

- саветодавни рад са наставницима 

Тим је у сарадњи са разредним старешинама пратио међуљудске односе у одељењима 

који су били добри тако да Тим није имао ниједан пријављен случај насиља.  

Одржавана је  и активна сарадња са ђачким парламентом, посебно кроз организацију 

две хуманитарне акције. 

 Тим је сарађивао, спорадично и у мањој мери с обзиром на стање пандемије,   

са Секретаријатом за образовање града Београда, Министарством унутрашњих послова,  

Црвеним крстом Стари град, Домом здравља Стари град, Библиотеком, и   

друштвеним институцијама корисним у погледу теме сузбијања насиља и едукације 

 ученика о здравим начинима живота и комуникације. 

 

 

        чланови Тима:       

    Бранка Достанић  – психолог школе 

 Тања   Живковић - педагог школе 

   Александра Спасојевић – проф. психологије 

   Кузмановић Снежана – проф. социологије 

    Јасминка Марковић  представик родитеља 

     Мирослав Милановић, представник ученика 
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Извештај Тима за професионални развој и каријерно вођење и саветовање 

У току првог полугодишта школске 2021/2022. 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 

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. 

 

 

 

 



62 

 

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 - 183 година постојања Гимназије, као и на 

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

школе је континуирано пратио примену законских прописа и реализацију 

активности у складу са Статутом школе, и донео Измену статута у складу са 

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

већа и активи и др. 

 

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. 
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8. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 Директор је одржао девет састанака Педагошког колегијума, на којима су 

били присутни председници Стручних већа, психолог, педагог и помоћници 

директора. Неки од састанака реализовани су непосредно, у просторијама школе, 

а неки састанци су реализовани онлајн, преко Гугл мита. 

 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 и кроз реализацију конференцијских часова. 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 и даље и наставници, и ученици усавршавају. У складу са тим, било би 

добро да се понови активност од прошле године, да се у оквиру Активу, кроз 

активности хоризонталног стручног усавршавања одрже кратке презентације 

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

из сваког Актива, где би се представили модели добре праксе. 

 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 

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 и 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 
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што увек можемо усавршити и додатно можемо радити на усаглашавању њих, на 

нивоу школе.  

 Дати су предлози Распореда писмених провера знања за први, други и 

трећи класификациони период, као и предлог плана стручног усавршавања 

запослених на почетку школске године, ау складу са потребама запослених је и 

додатно коригован. 

 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 тежило преласку на 

организацију онлајн састанака због веће безбедности запослених. Направљен је 

оквирни план који би семинари  стручног усавршавања били реализовани на 

нивоу школе. У школи је, за време зимског распуста, реализован акредитовани 

семинар за 30–ак запослених – „Програм подршке наставницима и стручним 

сарадницима за рад у основној и средњој школи“. 

Разматрана је и одлука о плану уписа ученика у школску 2022/23. и о томе да је 

већинска одлука да предлог за упис буду класична гимназијска одељења и два 

одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.  

 На једном од састанака разматран је Извештај о посећеним 

конференцијским часовима и о анализи ученичких одговора о квалитету 

конференцијске наставе. 

Планирани су термини и начин реализације одељењских већа. 
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9. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

У протеклом периоду  Школски одбор је радио у следећем саставу: 

- Зоран Миловић, председник 

-Тамара Јојић, члан 

- Душан Гвозденовић, члан 

- Борис Радаковић, члан 

-Далиборка Јовићевић 

- Милена Марјановић, члан 

- Весић Славиша, члан 

- Вучинић Слатка, подпреседник 

- Јанковић Ирис, члан  

Одржане су  4 седнице 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 2020/2021. године, Извештај о раду школе, 

Извештај о раду директора, Извештај о реализацији Развојног плана и 

Извештај о самовредновању, као и Годишњи план рада за школску 2021/2022. 

годину.  

Изабрани су представници за рад у школским тимовима, као и представник 

Савета за Општински савет родитеља. Председник Савета родитеља изабран је 

у Тим за обезбеђење квалитета и развоја Гимназије. 

Донета је одлука о избору осигуравајуће куће АМС Осигурање и агенције за 

обезбеђење ученика «Perfect Company“.Усвојен је план и програм извођења 

екскурзија (маршруте, услови реализације, дневнице за професоре и вође 

пута). Такође, родитељи су предложили да се распише тендер за екскурзије у 

децембру/јануару, са надом и очекивањима да ће се и реализовати.. 

Од посебног значаја било је разматрање успеха и дисциплине ученика после 

првог класификационог периода. На седницама се говорило о мерама за 
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побољшање успеха и о мерама за смањење изостанака. Затим, о превенцији 

насиља, посебним ризицима и мерама заштите.  

 

12. СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  НАСТАВНИКА 

 
 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 алатки. 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 су запослени непосредно присуствовали обукама, већ су семинари и 

конференције прилагођени и реализовани онлајн. Наставници су такође у мањој 

мери посећивали састанке Градских секција у оквиру својих друштава, у складу 

са својим интересовањима и планом, због поменуте епидемиолошке ситуације. 

Направљен је оквирни план који би семинари  стручног усавршавања били 

реализовани на нивоу школе, и на једном од састанака Педагошког колегијума је 

направљен списак запослених који су упућени на разне семинаре – републички 

семинари друштва и сл. а, у нашој школи је за време зимског распуста реализован 

акредитовани семинар под називом „Програм подршке наставницима и 

стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи“. Запослени су такође 

похађали и реализовали семинаре у складу са својим личним планом 

професионалног развоја, део наставника похађао је онлајн семинаре или вебинаре 

који су били организовани.  

 

.  
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13. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзије првог, другог, трећег и четвртог разреда су због проглашене пандемије 

померене за март, април и мај 2022. године.  

 

 

12. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

  

Ђачки парламент у првом полугодишту школске 2021/22. године одржао је седам 

седница, од чега се шест одржало уживо, а једна онлине, сходно епидемиолошким 

мерама којих се парламент стриктно придржавао. Представници одељења су се 

на последњој седници изјаснили да је рад парламента током полугодишта био 

изузетно квалитетан, што говоре следеће ставке: 

Изабрани су представници тимова за: самовредновање, заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, превенцију наркоманије, 

алкохолизма и малолетничке деликвенције, стручни актив за развојно планирање 

као и тим за обезбеђивање квалитета и развоја гимназије. Као представници ђака 

у школском одбору изабрани су Александар Србљак (записничар парламента) и 

Андреј Шушак (председник Ђачког парламента). 

Одржана је традиционална размена уџбеника у школском дворишту. 

Одабрани су представници ученичке организације “Прва цcompany". 

Прваци су упознати са радом парламента. 

Дебатна секција наставила је након једногодишње паузе одржавање својих 

састанака уживо. Одржана је презентациона дебата. 

Одржана је трибина “Планета или пластика" и основана је еколошка секција по 

први пут у гимназији. У школи су постављене рециклажне канте. 

Новинарска секција поново је покренута након дугогодишње паузе, направљен је 

први број школског часописа чији приход је отишао у хуманитарне сврхе. 

 Успостављена је сарадња са општином Стари град, под чијом посмотром је 

покренут пројекат “Ти се питаш" у сарадњи са невладином организацијом USAID. 

У пројекту је учествовало преко 900 ученика који су изгласали финансирање 

пројекта озелењавање дворишта. 
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Реализована је хуманитарна акција прикупљања гардеробе за Свратиште у 

Крфској улици. Две ученице, професорка Милица Пророк, директор Андрејић и 

председник парламента обишли су Свратиште и однели су 2 аутомобила пуна 

гардеробе за децу која у њему бораве. 

 Успостављена је сарадња са Црвеним крстом Стари град и организована  

је хуманитарна акција “Један пакетић, много љубави" , за коју су ученици 

доносили играчке и слаткише за прављење пакетића који су намењени за 

угрожену децу која бораве на територији општине Стари град. 

 Одржана је трибина “ Ја у даљем школовању" на којој је бивши ученик 

гимназије Михаило Марковић упознао ученике гимназије о начину школовања на 

факултету. 

 Одржана је традиционална манифестација “Прва има таленат" која је 

прикупљала новчану помоћ за ученицу гимназије. 

 Председник парламента присуствовао је и незваничним састанцима 

парламената школа на територији општине Стари град, током којих је успоставио 

сарадњу са осталим школама на општини. 

 



                                                              Успех ученика свих разреда на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
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Успех ученика првог разреда на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
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Успех ученика другог разреда на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
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Успех ученика трећег разреда на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
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III1 31 
20 8 0 0 28 0 

0 0 0 0 0 0 

0 3 

4,58 

896 88 984 

64,5% 25,8% 0,0% 0,0% 90,3% 0,0% 0,00 9,68% 28,90 2,84 31,74 

III2 30 
21 6 0 0 27 0 

0 0 0 0 0 0 

0 3 

4,65 

1358 45 1403 

70,0% 20,0% 0,0% 0,0% 90,0% 0,0% 0,00 10,00% 45,27 1,50 46,77 

III4 27 
12 13 0 0 25 1 

1 0 0 0 0 0 

1 1 

4,42 

890 24 914 

44,4% 48,1% 0,0% 0,0% 92,6% 3,7% 0,04 3,70% 32,96 0,89 33,85 

III5 29 
19 8 0 0 27 0 

0 0 0 0 0 0 

0 2 

4,59 

1493 36 1529 

65,5% 27,6% 0,0% 0,0% 93,1% 0,0% 0,00 6,90% 51,48 1,24 52,72 

III6 30 
18 9 1 0 28 2 

1 1 0 0 0 0 

3 0 

4,46 

932 32 964 

60,0% 30,0% 3,3% 0,0% 93,3% 6,7% 0,10 0,00% 31,07 1,07 32,13 

III7 29 
16 12 0 0 28 1 

1 0 0 0 0 0 

1 0 

4,55 

1012 24 1036 

55,2% 41,4% 0,0% 0,0% 96,6% 3,4% 0,03 0,00% 34,90 0,83 35,72 

III8 31 
13 16 1 0 30 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 

4,42 

936 25 961 

41,9% 51,6% 3,2% 0,0% 96,8% 0,0% 0,00 3,23% 30,19 0,81 31,00 

III9 19 
12 4 0 0 16 3 

3 0 0 0 0 0 

3 0 

4,52 

651 11 662 

63,2% 21,1% 0,0% 0,0% 84,2% 15,8% 0,16 0,00% 34,26 0,58 34,84 

III10 22 
16 5 1 0 22 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4,58 

434 11 445 

72,7% 22,7% 4,5% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 0,00% 19,73 0,50 20,23 
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н
о

 

248 
147 81 3 0 231 7 

6 1 0 0 0 0 

8 10 

4,53 

8602 296 8898 

59,27% 32,66% 1,21% 0,00% 93,1% 2,8% 0,032 4,03% 34,69 1,19 35,88 
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Успех ученика четвртог разреда на крају првог полугодишта школске 2021/22. 
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IV1 30 
12 15 0 0 27 1 

1 0 0 0 0 0 

1 2 

4,40 

1096 61 1157 

40,0% 50,0% 0,0% 0,0% 90,0% 3,3% 0,03 6,67% 36,53 2,03 38,57 

IV2 29 
15 12 1 0 28 0 

0 0 0 0 0 0 

0 1 

4,47 

1497 78 1575 

51,7% 41,4% 3,4% 0,0% 96,6% 0,0% 0,00 3,45% 51,62 2,69 54,31 

IV3 31 
22 9 0 0 31 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4,64 

1489 47 1536 

71,0% 29,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 0,00% 48,03 1,52 49,55 

IV4 26 
11 10 0 0 21 1 

1 0 0 0 0 0 

1 4 

4,37 

1506 32 1538 

42,3% 38,5% 0,0% 0,0% 80,8% 3,8% 0,04 15,38% 57,92 1,23 59,15 

IV5 26 
17 4 0 0 21 0 

0 0 0 0 0 0 

0 5 

4,64 

1618 18 1636 

65,4% 15,4% 0,0% 0,0% 80,8% 0,0% 0,00 19,23% 62,23 0,69 62,92 

IV6 31 
19 9 2 0 30 1 

1 0 0 0 0 0 

1 0 

4,44 

1315 32 1347 

61,3% 29,0% 6,5% 0,0% 96,8% 3,2% 0,03 0,00% 42,42 1,03 43,45 

IV7 29 
14 13 0 0 27 2 

2 0 0 0 0 0 

2 0 

4,40 

1195 23 1218 

48,3% 44,8% 0,0% 0,0% 93,1% 6,9% 0,07 0,00% 41,21 0,79 42,00 

IV8 34 
13 21 0 0 34 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4,33 

1474 26 1500 

38,2% 61,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 0,00% 43,35 0,76 44,12 

IV9 19 
8 11 0 0 19 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4,30 

700 26 726 

42,1% 57,9% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 0,00% 36,84 1,37 38,21 

IV10 22 
18 4 0 0 22 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

4,72 

624 29 653 

81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,00 0,00% 28,36 1,32 29,68 

ук
уп

н
о

 

277 
149 108 3 0 260 5 

5 0 0 0 0 0 

5 12 

4,47 

12514 372 12886 

53,79% 38,99% 1,08% 0,00% 93,9% 1,8% 0,02 4,33% 45,18 1,34 46,52 

 


