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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 2022/2023. 

 

 - 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 

 

 

- АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА 

1.  Тадеин Јасмина, Правни факултет – секретар;  

2.  Лаковић Душанка, Правно-биротехничка школа –администратор 

3.  Наташа Пушић Петровић, Eкономски факултет – шеф рачуноводства  

4.  Весна Марковић, струковни економиста– благајник,  
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- ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

1. Радмановац Радољуб   Средња школа  домар 

2. Живановић Горан  Средња школа  домар 

3. Пантелић Љиљана   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. Нинковић Нена  Осмогодишња школа  спремачица 

10. Рајковић Драгиња  Осмогодишња школа спремачица 

11. Савић Радмила  Осмогодишња школа  спремачица 

12. Митровић Гордана  Осмогодишња школа спремачица 

13. Драгана Смиљанић  Осмогодишња школа спремачица 

14. 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.  

 Теоријском наставом испуњени су циљеви у стицању основе општег 

образовања и васпитања и знања за даље образовање на факултетима. 

  

 

Практичне вежбе 

 У школској 2022/23. 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.  
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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.  

 

 

2. РАД СТРУЧНО ПЕДАГОШКИХ ОРГАНА И СЛУЖБИ 

 

Наставничко веће 

 

У протеклом периоду  одржане су 4 седница Наставничког већа. 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.  
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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 2022/23. година, период 1. септембар 2022. - 15. јануар 2023. године 
 

 

   Директор је у наведеном периоду: 

- Планирао и организовао остваривање програма образовања и васпитања, активности 

установе и формирао тимове у складу са обавезама и 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 (информациони систем МП), 

- учествовао у изради Извештаја о реализацији рада школе за школску 2021/22. 

годину, Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину, који су достављени 

ресорном министарству, 

- обезбедио реализацију предвиђених процедура - израду нове стратегије за период 

2023. – 2025. године, отклањање детектованих ризика и припрему одговарајућих 

правилника у  вези са ФУК-ом у Првој београдској гимназији (финансијско 

управљање и  контрола), 

-обезбедио реализацију предвиђених процедура у вези са израдом Плана интегритета 

гимназије (Агенција за спречавање корупције),   

-обезбедио спровођење предвиђених процедура за реализацију екскурзија другог и 

четвртог разреда и састанака свих учесника, 

- обавио неопходне активности у оквиру својих надлежности, у вези  са избором ФТО-

а , као и осигурања ученика и запослених Гимназије у текућој школској години, 
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- одржао састанке са родитељима ученика првог разреда, 

- 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 старешине, са 

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

- упућивао наставнике на стручно усавршавање и у сарадњи са педагошко-

психолошком службом организовао и учествовао на акредитованом семинару за 

одељењске старешине и педагошко-психолошку службу - УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1 

„Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да  разговарају са 

намa” (реализован од 11. до 13. јануара 2023. године),                                                      

- формирао комисије за послове пописа и отписа у Гимназији, као и друге комисије у 

складу са Законом, 

- одржаo четири седнице Наставничког већа, присуствовао седницама одељењских 

већа, одржао четири састанка 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, 

 -обављао разговоре са службама Секретаријата за урбанизам коме је почетком 

октобра 2022. г, на потпис достављена предвиђена документација измене 

урбанистичког плана, неопходна  ради реализације пројекта изградње спортске сале. 

Школски одбор је тим поводом, јануара месеца упутио Ургенцију овом секретаријату, 

- 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 Друштва директора 

Србије, 

- сарађивао са Министарством просвете и Школском управом Београд и обављао 

њихове налоге, 

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

за 2023. г,                 
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- обезбедио услове за наставак рада регистриване ученичке фирме Prva company у 

оквиру пројекта Омладинско предузетништво, као и наставе кинеског језика 

(сарадња са Институom Конфуције), 

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

имовине, 

- сарађивао са Градским секретаријатом за образовање, 

- сарађивао са Црвеним крстом, 

- обезбедио донације-новогодишње ваучере (новогодишњи пакетићи), појединачне 

вредности 5.000 динара за децу запослених до 10 година старости, 

- обезбедио донацију ради осигурања запослених од последица несрећног случаја у 

висини од 40.000 д, 

- извршио преузимање и организовао расподелу ваучера (Град Београд), за све 

ученике и запослене. 
 

  Реализоване набавке  и радови према добијеним захтевима и потребама 

Гимназије:  

- набавка потрошне рачунарске опреме у вредности од 86.500 динара,  

- набавка електронских компоненти у вредности од 119.826 динара и 3Д штампача са 

ПЛА филаментима вредности 40.320 динара (пројекат одобрен и финансиран од 

стране Центра за промоцију науке),  

- набавке радних униформи и обуће за техничко особље школе, 

- набавка одговарајућег буџетског пакета и лиценци правне базе Параграф за правну 

службу,  у износу од 50.160 динара, 

- набавка превоза ученика (Ниш и Кикинда) у оквиру пројекта Арт-еко караван у 

укупном износу од 162.800 динара, 

-набавка Паркетарски радови (хобловање, фуговање, лакирање и поправке паркета 

учионица и зборнице школе), у вредности од 297.120 динара,  

- комплетно сервисирања школског видео надзора које је у току, као и друге 

неопходне набавке, 
 

Министарство просвете је у оквиру Програма модернизације школа и унапређења 

рада у области ЈИСП-а, доделило на трајно коришћење Првој београдској гимназији 

10 лаптоп рачунара и 10 пројектора са носачима, као и 23 десктоп рачунара. 

  

Инспекцијски надзор: Записник о ванредном инспекцијском надзору VII-06 

Број:614-1234/22 и 614-1236/22 од 26.12.2022. године: Инспекцијски надзор извршен 

дана 07.12. 2022. године, покренут је на основу представке наставнице Д. Б, упућене 
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Сектору за инспекцијски надзор 14.10.2022. године. Односи се на поступање 

директора Школе према њој, односно у вези са његовом вербалном комуникацијом. 

По спроведеном надзору  нису  утврђене незаконитости у раду школе  и директора, 

односно нема изречених мера. 

 

Безбедност ученика и запослених 

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

запослени. 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 и 

евидентирани подаци у Упитнику о епидемиолошком стању у школама на недељном 

нивоу). Према устаљеном договору са МУП-ом Школски полицајац је вршио 

обиласке у предвиђеним терминима, а опрема за видео надзор је одржавана  у добром 

стању. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализовао 

је предвиђене активности. 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  

2022/2023. 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, 



9 

 

− 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 

− организовање акције добровољног давања крви у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви 

 

У раду  руководиоца прве и друге смене: 

− организацији наставе, 

− 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 2022/2023. 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 
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−  организација привремених замена одсутних професора и надокнада изгубљених 

часова, 

− организација и праћење рада Одељенских већа 

− организација Наставничких већа 

 

 

6.  РАД ОБРАЗОВНИХ ОБЛАСНИХ КОМИСИЈА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА 

 

Председник обласне комисије:  Слатка Вучинић, професор руског језика 

 

Српски језик и књижевност 

Руководилац актива: Весна Шами 

 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 . 

На првом састанку актива у школској 2022/23. години потврђени су испланирани  

термини писмених задатака,као и расподела часова донесена на састанку Актива 

23.8.2022. у 9.00. 

1. писмени задатак  планиран је у  интервалу од 3. до 7. 10 2022. 

2. писмени задатак планиран је у интервалу  од 5. до 9. 12. 2022. 

3. писмени задатак планиран је у интервалу од 6. до 10. 3.2023. 

4. писмени задатка планиран је у интервалу  од 8.до 12. 5. 2023. 

За матуранте, 4. писмени здатак планиран је у интервалу од 24. до 28. 4. 2023. 

1. Крнетић Катарина:4-1, 4-2, 4-3, 1-9, 1-10(18) 

2. Шами Весна: 3-2, 3-1, 3-3, 3-9(18) 

3. Вујетић Данијела: 1-2, 1-1, 1-3, 2-4, 2-9(18) 

4. Пророк Милица: 4-4, 4-6, 4-7, 2-5, 2-6(18) 

5. Живић Ивана: 4-5, 4-8, 3-4, 3-5,3-6(17) 

6. Симоновић Драгица: 1-5, 1-7,  1-8, 2-7, 2-8(18) 

7. Коваћевић Биљана: 2-1, 3-8, 2-2(11) 

8. Стојановић Драгана: 4-10, 4-9, 3-7(11) 

9. Јевремовић  Јелена: 2-3,1-4,1-6 (12) 
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Чланице Актива су разговарале о усаглашавању критеријума и  формулисан је 

нови, пороширени /допуњени интерни правилник о оцењивању писмених 

задатака, а у складу са сугестијама педагога и психолога школе. 

Утврђене су обавезе појединаца у Активу: 

1. Весна Шами – Рецитаторска секција, 

2.Драгица Симоновић и Катарина Крнетић – Литерарна секиција, 

3. Милица Пророк – књижевно подне 

4. Драгана Стојановић -Дебатни клуб 

5. Данијела Вујетић – Новинарска секција 

6.Ивана Живић и Јелена Јевремовић – Драмска секција 

7. Биљана Ковачевић – координатор такмичења 

Остварен је контакт са издавачком кућом Клетт и Нови логос и Актив је добио поклон 

примерке Граматике за 3 и 4. разред и Читанке за 4. разред гимназије. Наглашено је 

да се нови пилот државне матуре планира за  31. мај, 1. и 2. јун. Прелиминарно је 

направљен распоред дежурстава професора на такмичењима из језика и књижевности. 

Октобар: Анализа извештаја са иницијалног тестирања.Уједначавање критеријума 

оцењивања писмених задатак. Анализа и претрес изнесених искустава приступа. 

Одржани су писмени задаци према плану и програму. 

Новембар: Анализа успеха у првом класификационом периоду. Сваки члан актива је 

на препоруку Министарства просвете и директора школе пригодно обележио 

годишњицу доделе Нобелове награде Иви Андрићу.Реализован је и други писмени 

задатка.Планирана је посета целокупног Актива 64. Републичком зимском семинару. 

Руководилац Актива је обавестила директора о будућој посети семинару 28,29. и 30. 

јануара 2023. Семинар се одржава и уживо и 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. 

Децембар: Сагледавање тока и реализације наставе у току полугодишта. 

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

Филиповић направила  скицу програма за Дан Светог Саве. Усвојене су матурске 

теме. 

Стручно усавршавање:  

Драгица Симоновић: Обука  Етика и интегритет и Зимски Републички семинар.  

Весна Шами: Етика и интегрит, „Чувам те“, две обуке са предложеног сајта 
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Зимски Републички семинар на Филолошком факултету у јануару 2023. 

Драгана Стојановић:  „Чувам те“, четири обуке са предложеног сајта 

Катарина Крнетић: Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 

2023. 

Данијела Вујетић:  Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 

2023. 

Јелена Јевремовић: Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 

2023. 

Ивана Живић: Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 2023. 

Милица Пророк:Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 

2023. 

Биљана Ковачевић:  

Биљана Ковачевић: Зимски републички семинар на Филолошком факултету у јануару 

2023. 

 

 

 

Страни језици 

Руководилац актива: Слатка Вучинић 

 У првом полугодишту школске 2022/2023. године наставници страних језика 

изводили су редовну,  допунску и додатну наставу. 

Наставници су израдили иницијалне тестове, ученици су тестирани по утврђеном 

распореду. 

Уочено је да су ученици показали слабије предзнање, па ћемо у току редовне 

и допунске наставе  посветити посебну пажњу активностима за достизање потребног 

нивоа. 

У току наставног процеса запазили 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. 

У току првог полугодишта школске 2022./23.наставници су похађали следеће 

акредитоване семинаре и обуке: 

 

Злата Васић 
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 - Безбедно коришћење дигиталне технологије-превенција дигиталног насиља( 16 

бодова за стручно усавршавање). 

Марина Јовичић-Самарџија 

 -Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља на 

платформи Чувам те 

-Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

Нина Фанка 

- Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља ( 16 

бодова), 

- Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља (16 бодова). 

- Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима. (16 

бодова) 

- Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

Оливера Скерлић 

- Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

Лидија Бајовић је положила испит за лиценцу, сарађивала са Дебатним клубом и  и 

започела рад на пројекту Еразмус. 

Марина Чарапић: 

- Похађала семинар у организацији фондације Темпус: Дефинисање исхода учења као 

предуслов за планирање међународне мобилности који се одржао 5.децембра у хотелу 

Палас у Београду. 

- Учествовала  у радионици коју је организовало Удружење професора француског 

језика у Народном музеју 22.октобра, под називом Дидактичка и педагошка 

експлоатација уметничког дела у служби екологије. 

У свечаној сали гимназије организовала  прославу Дана језика . 

 

Наташа Перишин: 

- Se former aux nouvelles grilles d'evaluation DELF-DALF'' 22.10.2022 

- Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

 

Ирена Симић: 

- Компетенција за демократску културу 

 

Нина Божиновска: 
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- Умеће комуникације 1 

- Суђење Сократу у 21. веку 

-  Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља на 

платформи Чувам те 

 

Драгица Грачанин: 

 - Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

 

Слатка Вучинић 

-  Безбедно коришћење дигиталне технологије- превенција дигиталног насиља на 

платформи Чувам те 

- Етика и интегритет на порталу edukacije.acas.rs 

- Обука наставника за примену стандарда образовних постигнућа за Српски као 

страни језик и програма наставе и учења за Српски као страни језик 

- Месечни састанци Београдске подружнице Славистичког друштва Србије 

Наставници страних језика дефинисали су теме за Матурски испит  у школској 

2022/2023. години. 

 

 

 

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.  

Наставу уметности и дизајна за ученике трећег разреда реализовала је 

професорка Биљана Ковачевић. Ученици су проучавали област Преображај – 

уметничко дело као повод за самостално уметничко изражавање. Кроз различите 

пројекте обележили су ликовним, књижевним и филмским радовима 130 година од 

рођења Иве Андрића (изложба у холу школе), анализирали и преобликовали сцене из 

појединих одабраних филмова и тумачили дела Саве Шумановића након посете 

његовој изложби у Дому војске. 
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Наставу уметности и дизајна за ученике четвртог разреда реализовале  су 

професорке  Јелена Јевремовић и Весна Шами.  Ученици су се бавили темама 

комерцијализације уметности и оригинала и репродукције.  

Хор Прве београдске гимназије Душан Максимовић Думакс и све секције 

радиле су према предвиђеном плану. Музичке секције су етно група Плетисанке, 

Бендови Прве и Талентовани солисти. Ликовни и фото клуб је   редовно сарађивао са 

полазницима Регионалног центра за таленте Београд II. 

Септембар 

1. 27-28. 09.2022 године чланови музичких секција Бендови прве и Талентовани 

солисти учествовали су на хуманитарном концерту у Кикинди у оквиру наставка 

сарадње са гимназијом Душан Васиљев. 

2. Одржана је аудиција за пријем нових чланова хора и планиран репертоар. Пријем 

нових чланова у све музичке и ликовне клубове. 

Октобар 

3. 17. и 18. 10. 2022. ученици су присуствовали филмском фестивалу Босифест 

посвећеном особама са инвалидитетом. Једни групу ученика водила је Марина Чудов, 

а другу Бранка Достанић. 

4. 18.10.2022 чланови секције Талентовани солисти учествовали су на Дану 

ослобођења Београда у Свечаној сали Дома војске Србије. 

5. 21.10.2022-У Дечијем културном центру ученици су присуствовали концерту 

анасмбла Ренесанс. 

Новембар  

6. 15. 11. 2022 у Свечаној сали гимназије одржана је трибина са перкусионистом 

Игором Винсом у сарадњи са наставницом Милицом Пророк, након чега је у клубу 

Прве одржана заједничка проба и радионица са овим музичарем који је остварио 

међународну каријеру са светски признатим извођачима. 

7. 22.11.2022  чланови секције талентовани солисти наступили су у Дому омладине на 

Дану СОРОС-а. 

8. 26.11.2022 У Дечијем културном центру ученици су присуствовали концерту Мери 

госпел хора. 

Децембар 

9. 5. 12. 2022. У оквиру пројекта Завода за заштиту споменика културе БеоКултура 

који води професорка Биљана Крстић четири групе ученика су припремиле предавања 

о историји и архитектури грађевина под заштитом Завода и презентовали их у 

Архитектонској школи 
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10. 8 и 9. 12.2022 Одржан је Први део 9. Арт еко каравана посетом Нишкој гимназији 

Стеван Сремац где су реализоване музичке, ликовне и еколошке радионице уз 

упознавање са културним знаменитостима града. 

11. 23.12.2022. У Свечаној сали школе одржан је први део манифестације Прва има 

таленат на којој су наступили талентовани солисти. 

12. 24.12 2022 У Дечијем културном центру ученици су присуствовали концерту Мери 

госпел хора. 

13. 30. 12. 2022. У Свечаној сали школе одржан је други део манифестације Прва има 

таленат и школско такмичење бендова.  

Награђени ученици 

Миа Нешковић 3/1 добила је диплому и рад јој је изложен на међународној изложби 

минијатура у оквиру конкурса Мини РЕСТарт.   

 

Стручно усавршавање професора 

Све наставнице које су чланови Стручног већа уметности завршили су семинар Етика 

и интегритет. Марина Чудов је завршила и семинар Настава оријентисана на исходе. 

  

 

Актив за физичко и здравствено васпитање  

Руководилац актива: Бранко Симић 

У току првог полугодишта школске 2022/23. године наставу физичког и 

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

Чингелић (100%), Бранко Симић (90%) и Бојан Ђелкапић (90%). План и програм рада 

у првом полугодишту реализован је у потпуности .  

Подела часова према разредима и одељењима у школској 2022/2023. 

 

наставник Драган 

Чингелић  

Бојан Ђелкапић   Дара Булић  Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 

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

Разред    

други/одељења 

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

Разред    трећи 

/одељења 

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

Разред  

четврти/одељења 

2,9 1,3,10 / 4,5,6,7,8 
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Проценат 

ангажовања 

 

100% 

 

90% 

 

100% 

 

90% 

 

Сви  чланови актива физичког и здравственог васпитања реализовали су 

планиране часове редовне наставе у току првог полугодишта 2022/2023.год.  

На почетку првог полугодишта усвојен је план и програма наставе. Настава је 

планирана и  реализована према унапред задатим исходима за одређене наставне 

области. У оквиру актива је извршена подела задужења према календару активности. 

У току првог полугодишта 22/23. ученици су учествовали на школским 

такмичењим организованим од стране Савеза за школски спорт Србије: 

1. Стони тенис – градско такмичење ( Владан Плешинац 2/5 и  Милош 

Манојловић 2/5) - наставник Бранко Симић  

2. Кошарка ( учешће мушке екипе на општинском такмичењу – освојено друго  

место) - наставник Бојан Ђелкапић 

3. Одбојка (учешће женске и мушке  екипе на општинском такмичењу – женска 

екипа освојила 2. место, мушка 4. место) - наставник Драган Чингелић 

4. Ватерполо (учешће мушке екипе на градском такмичењу - остварен пласман 

у четвртфинале) - наставник Бранко Симић 

 

Стручно усавршавање наставника 

Наставник Драган Чингелић у току првог полугодишта учествовао на 

стручном семинару „Умеће комуникације“.   Семинар је реализован у школи 11. и 12. 

јануара 2023. године. 

Средња оцена из предмета Физичко и здравствено васпитање за прво полугофиште је 4,94. 

Укупан број ученика ослобођених практичног дела програма је 4 (0,38%) 

 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Руководилац Бранко Симић 

Подела часова према разредима и одељењима у школској 2022./20223. 

 

наставник Бојан 

Ђелкапић 

 Бранко Симић 

Разред    

први/одељења 

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

Разред    

други/одељења 

1,2,3,4 5,6,7,8 
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У току првог полугодишта наставни план и програм је реализован у 

комбинацији непосредне наставе и  он –лине путем, 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,  успешно су  реализовали своје пројекте и остварили планиране исходе. 

Средња оцена из предмета Здарвље и спорт за прво полугодиште је 4,96. 

 

 
ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНЕ НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 
Руководилац   области: Невена Лукић Василић, професор математике 

 У току првог полугодишта школске 2022/2023. 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 септмбар и октобар 2022. 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. 2022. 

до 23. 12. 2023.  

ДЕЦЕМБАР: Избор и усвајање матурских тема. 

Анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2022/2023. године, са посебним 

освртом на постигнуту корелацију и међупредметну сарадњу у настави и учењу. 

Примери добре праксе,успешни часови и примери пројектне наставе. 
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Математика 

Руководилац актива: Александра Филиповић 

Дана 24.08.2022. Актив математике сачинио је план рада Актива у школској 2022/2023 

години. Дана 13.09. је обављено иницијално тестирање  ученика првог разреда, а треће 

недеље септембра иницијално тестирање осталих разреда. Закључено је да су у већини 

ученици јако лоше урадили тест и разговарано је о томе да се ради завршни тест на 

крају школске године који би се оцењивао. 

У току последње недеље октобра и прве недеље новембра реализован је први писмени 

задатак. 

Дана 24.10. одржан је састанак Актива где су формирани критеријуми оцењивања из 

математике. Такође је Актив саставио и списак матурских тема. 

Дана 29.12. је Актив дао мишљење о контролном задатку ученика Дамњановић Вука. 

Последње недеље новембра је одржан други контролни задатак, а треће недеље 

децембра други писмени задатак. 

 

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 колегама и 

припрему материјала 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, што је 

нарочито 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 

  Сви кабинети имају видео пројектор или телевизор. 
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Географија 

Руководилац актива: Тања Димитријевић 

 

Актив географије чине: Тања Димитријевић, Синиша Вукадиновић и Борислав 

Светозаревић. 

 

План рада за школску 2022/23. 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. На почетку школске године ученици ће похађати наставу 

уобичајено.  

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 да се 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 
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Током састанака одржаних у првом полугодишту посебно је скренута пажња 

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

који су уведени последњих година. На крају сваке школске године неопходно је да се 

остваре предвиђени исходи за одговарајући разред како би ученици на крају средњег 

образовања и обавезне матуре постигли што боље резултате. Стандарди се користе за 

процену постигнућа ученика током школовања. Како би се настава учинила 

занимљивијом и приближила ученицима разговарало се и о корелацији са другим 

редметима. 

Актив је предао обновљене теме за овогодишњу генерацију матураната како 

би ученици имали могућност да бирају различите матурске теме у односу на прошлу 

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

радо опредељују за матурске радове из географије. 

Током првог полугодишта наставници су се редовно усаглашавали о пређеним 

наставним садржајима што ће наставити и током другог полугодишта.  

 

 

 

Хемија 

Руководилац актива: Славица Јелић 

1)Непосредна настава у првом полугодишту уз примену Гугл-учионице у 

различите сврхе.  

2)Одржан састанак Актива хемије у првој недељи септембра са освртом и 

планирањем :иницијалног тестирања, писмених провера, усаглашавање 

критеријума  оцењивања(користећи стандарде,исходе ,закон о оцењивању као и 

педагошку свеску)  

3)Иницијално тестирање обављено у другој и трећој недељи септембра.  

4)Резултати са анализом иницијалног тестирања са препоруком прослеђен је 

руководиоцу  Стручног већа природних наука и директору.  

5)Набавка потрошног матерјала (хемикалија ,посуђа и прибора)предвиђена за 

новембар  одложена је за друго полугодиште због прикупљање и одобравање 

новчаних средстава.  

6)Предлагање и усвајање матурских тема.  

7) Планирање писмених провера дужих од петнаест минута  на нивоу одељенских 

већа 

8)Похађани семинари у школској 2022/202З/прво полугодиште:  
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име и презиме 

наставника  
назив семинара 

Јасна Петровић  / 

Катарина Митрић  Етика и интегритет/ 11.2022. 

Тамара Савић  Етика и Интегритет/ 11.2022. 

Тијана Ерчић  Етика и интегритет / 11.2022. 

Мирјана Алексић  1)Етика и интегритет/З1.10.2022.  
2)Обука за реализацију нових програма наставе 

орјентисане  ка исходима /12.2022.  
3)Умеће комуникације 1/11-1З.01.202З. 

Славица Јелић  1)Етика и интегритет/7.11.2022.  
2)Разговор и радионица на тему читања,тумачења 

и  коришћења резултата испитивања ученичких   
постигнућа/4сата/Пројекат државне матуре/28.11.2022. 

3)Умеће комуникације1/11-1З.01.202З 

 

 

 

 

 

Физика 

Руководилац актива: Лујић Виолета 

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

и реализовани следећи послови:    

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

усклађивање са дневним припремама наставника 

2. одабир одобрених уџбеника 

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

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

планирано градиво 

3. израда плана допунске и додатне наставе  

Констатовано је да је допунска настава врло редовно одржавана.  
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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. 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. 

8. извршено је сређивање и чишћење кабинета као и отпис старих учила и 

постављање нових лабораторијских вежби. 

9. анализа успеха ученика на крају сваке класификације и предузимање 

мера у циљу  превазилажења проблема и мотивисања ученика  
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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, 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 23.08.2022. године.  

Усвојили смо план одржавања допунске и додатне наставе. Допунска настава је 

одржавана углавном у међусмени за заинтересоване ученике или преко Google Meet 

апликације. Заинтересовани ученици су долазили како би добили објашњења за 

градиво које им није јасно, понављали смо градиво које је потребно за одговарања и 

поправљање оцена. Додатна настава ће се активније реализовати у другом 

полугодишту када ће се радити са ученицима у циљу припреме за такмичења, а током 

овог полугодишта је коришћена за консултације и пружање помоћи ученицима око 

припреме пријемног испита.  

За постављање додатних и помоћних материјала за учење сви чланови Актива 

користе Google Classroom платформу. Помоћни материјал за учење је постављан на 

платформи у виду презентација, изгледа табли, мапа ума, видео записа и исписаних 

лекција.  

Настава за све разреде је реализована по новом реформисаном плану и програму.  

Иницијално тестирање је урађено у септембру месецу за све разреде. 12.09.2022. 

године су тестирани ученици првог разреда, а у периоду од 05.09.2022. до 16.09.2022. 

су тестирани ученици осталих разреда.   

Ученици другог разреда су радили тест из наставне области Основе генетике на 

нивоу целе генерације пошто се наставни програми поклапају. Ученици црвене смене 

су тест радили 15.11.2022. а ученици плаве смене 18.11.2022. године.  

Усвојили смо списак тема за матурски испит који ће се одржати у јуну 2023. 

године. Урађене су и прве консултације са ученицима око израде рада. 
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Просечне оцене свих одељења на крају првог полугодишта су представљене 

табеларно за сваког наставника.  

Стручно усавршавање је планирано за сваког наставника појединачно. У овом 

полугодишту реализовано је неколико активности. Сви чланови Актива су похађали 

и завршили обуку „Етика и интегритет“ као и обуку запослених из области 

безбедности и здравља на раду. Каличанин Зорана је у новембру присуствовала 

разговору и радионици на тему читања, тумачења и коришћења резултата испитивања 

ученичких постигнућа на државној матури који је организовао Стручни тим Пројекта 

државне матуре. Перовић Снежана је похађала и:  

● Програм за запослене у образовању/дигитална учионица/дигитално 

комплетан наставник– увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала, 

● вебинар Ресурси за писање Еразмус+ пројеката за школе, 

● целодневну радионицу припреме за подношење КА210 пројеката 

за Мала партнерстава за сарадњу у области  младих у оквиру 

Еразмус+ програма Европске уније, 

● вебинар „Девојчица Пипета у свету науке и технике“, 

● обуку у Новом Саду из неколико програма у организацији Достигнућа 

младих, 

● вебинар „Како учионицу претворити у лабораторију?, 

● Националну ЕПАЛЕ конференцију, 

● „Чувам те“ – обука за запослене – Безбедно коришћење дигиталне 

технологије – превенција дигиталног насиља. 

 

Перовић Снежана је од овог полугодишта координатор за међупредметну 

компетенцију и предузетништво.  

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

руководи Перовић Снежана. Током првог полугодишта реализоване су бројне 

активности које су наведене у извештају секције.  

 

 

ОБРАЗОВНА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ 

  

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

Јованчевић, проф. Грађанског васпитања, Бојан Бошковић, проф. веронауке, Ирис 

Јанковић и Немања Каначки професори Филозофије, Ивана Поповић и Александра 

Спасојевић професори Психологије, Сузана Димитријевић, Драгана Радосављевић, 

Биљана Крстић и Стефан Дамњановић   професори историје. Александра Спасојевић 

предавала је и изборни пакт Појединац, група и душтво, Биљана Крстић и Стефан 

Дамњановић Религије и цивилизације, а Данило Полић Методологију научног 

истраживања.  

 У септембру су завршени глобални и оперативни планови као и планови рада 

секција. Подељена су задужења везана за ваннаставне активности.  Утврђена је 

бодовна скала код писмених провера: 

 

Оцена Проценат 

1 0–30% 

2 31–50% 

3 51–70% 

4 71–90% 

5 91–100% 

  

 У октобру је извршена анализа иницијалних тестова и констатовано је да су 

ученици у задовољавајућој мери савладали основни и средњи ниво,познавање 

појмова, хронолошких одредница, најзначајнијих личности, али да је хронологија у 

мањој мери савладана.Имајући у виду да највиши ниво треба да савлада 20 процената 

ученика, имало нешто да слабији резултат у том делу. Констатовано је треба више 

радити на том сегменту кроз писмене провере, али и свакодневно на часовима, тако 

што ћемо питањима активирати ученике да се што чешће подсеђају усвојених 

садржаја преко којих ћемо остварити постављене исходе и стандарде.  

 Стефан Дамњановић је као једини представник из Србије учествовао  на 

међународном семинару за професоре „Како предвати ,,Холокауст мецима", у 

организацији Yahad-In Unum и Memorial de Caen. Семинар се одржао у Француској (у 

Паризу и Каену) од 18. до 20. новембр 2022. године.  

 Драгана Радосављевић је одржала  угледне часове на тему  Србија у Првом 

светском рату у одељењима  4/1(5.10.2022.) и 4-/2 (7.10.2022.), поводом одласка на 

матурску екскурзију. Угледни час на тему Парламентаризам у Краљевини 
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СХС/Југосавији одржала је у одељењу 4/1, часу су присутвовале: Тања Живковић, 

Бранка Достанић и Александра Спасојевић. 

 Професорка Сузана Димитријевић је одржала угледни час у одељењима 3/5 и 

3/6 заједно са професорком српског језика и књижевности Иваном Живић. Тема часа 

била је историјско-књижевна анализа дела „На Дрини ћуприја“,  положај Срба под 

османском влашћукао и животи дело Мехмед-паше Соколовића.  

 

 

 

7. СЕКЦИЈЕ 

ДЕБАТНИ КЛУБ 

Руководилац: Драгана Стојановић 

Октобар 

Презентациона дебата Дебатног клуба на тему „Овај дом би као будући гимназијалац 

уписао/ла Прву београдску гимназију“, одржана је 20. октобра 2022. године, у 

свечаној сали школе. Учесници дебате били су ученици Прве београдске гимназије, 

Нела Нађвински (3/7), Вук Цветковић (3/1), Давид Миленковић, Жарко Баћовић 

(4/10), Теодор Крстић, студент Факултета организационих наука и Страхиња 

Батањски, студент Биолошког факултета. Прва радионица клуба одржана је 27. 

октобра, а тема радионице била је аргументација. 

Новембар 

Током овог месеца одржане су четири радионице (3, 10, 17. и 29. 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 укинуо оцене у основној школи“. Ту радионицу 

су, поред координатора, реализовали Страхиња Батањски (бивши ученик Прве 

београдске гимназије и освајач турнира „Монопол“) и Катарина Бацковић (бивша 

ученица Прве београдске гимазије и представница Србије на средњошколском 

светског првенству у дебати, одржаном онлајн 2020. године). 

Децембар 

У децембру је одржано пет радионица Дебатног клуба (1, 6, 8, 15. и 26. децембра). 

Прва, трећа и пета радионица биле су практичне. На другој радионици предавање је 

држао Новак Челебић, светски универзитетски првак у дебати. На четвртој радионици 

разговарало се о дебатном турниру „Децембарац“ и уједно је вршена анализа истог. 
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Престижни регионални почетнички дебатни турнир „Децембарац“ одржан је 10. и 11.  

децембра на Правном факултету у Београду. Учествовали су ученици средњих школа 

и факултета. Учесници из наше школе: Лана Лазаревић, Маша Вајдић (2/1), Елена 

Маринковић, Теодора Маринковић, Дарија Поштић (1/1),  Лара Стевановић, Јелена 

Шешељ (1/5) и Љубица Станков (1/2). У елиминационе рунде турнира пласирале су 

се Лара Стевановић и Јелена Шешељ. Као судије на турниру, учествовали су Нела 

Нађвински (3/7), Вук Цветковић (3/1), Стефан Томић (3/4) и Страхиња Пленча (3/2). 

Укупан број одржаних радионица у првом полугодишту: 9 

 
 

 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА „ВРАБАЦ“ 

Руководилац: Снежана Перовић 

1. Дана 12.09.2022. радионицу и предавање „Кад риба пуши и здравље руши“ одржала 

је Проф. Др Александра Дивац Ранков, са Института за Молекуларну генетику и 

генетички инжењеринг, руководилац је научног пројекта о заштити загађења вода. 

2. Дана 13.09.2022. Постављена је изложба у холу гимназије поводом 75 година од 

почетка организовања омладинских радних акција (ОРА). 

3. Дана 14.09.2022. у Свечаној сали отворена је ЕКО ЛОРА „Београд 2022“ (еколошке 

локалне радне акције) у присуству групе ветерана-учесника некадашњих ОРА.  

4. Од 15. до 16.09.2022. у оквиру Арт-еко каравана, на позив гимназије Душан 

Васиљев из Кикинде били смо њихови специјални гости на манифестацији „Дани 

лудаје“.  

У поласку за Кикинду, обишли смо Царску бару, уз присуство водича који је указао 

на значај и знаменитости овог природног резервата птица и водоземаца - 

јединственом у Европи.   

У Кикинди смо обишли сталну поставку Градског музеја и Терра музеја, укључујући 

и посету просторије са фосилним остацима костију Мамута Кике.  

5. Дана 17.09.2022. наши ученици су учествовали у радионицама, ученичком 

вишебоју и акцији чишћења терена и савског приобаља на Ади Циганлији (у оквиру 

ЕКО ЛОРА „Београд 2022“), које су организоване поводом Светског дана чишћења 

(15. септембар).  

6. Дана 20.10.2022., наши ученици су учествовали у акцији садње 78 ружа 

ослободиоцима Београда у Другом светском рату, на Дунавском кеју-Дорћол (у 

оквиру ЕКО ЛОРА 2022. - Београду на дар) 
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7. Дана 10.11.2022. чланови секције посетили су Ботаничку башту „Јевремовац“ уз 

присуство стручног водича. 

8. Од 21. до 25.11.2022. у он-лине форми ученици су узели учешће на Тринаестом 

Међународном фестивалу зелене културе "Green Fest". 

Било је понуђено шест дугометражних и 45 средњег и кратког метра, као и две панел 

дискусије. 

Ученици су погледали ове филмове:  

-„Фабрика пандемије“ (Making Pandemics | La Fabrique Des Pandémies), (2022. 

Редитељка: Marie-Monique Robin, Земља производње: Француска) 

- „Драга будућа децо“ (Dear Future Children), (2021. Редитељка: Franz Boh, Земља 

производње: Немачка) 

- „Море соли“ (Spilling Salt), (2015. Редитељка: Natalia Armienta, Земља производње: 

Мексико) 

- „Сава“ (2021. Редитељка: Matthew Somerville, Земља производње: Велика Британија)   

- „Рат са пластиком“ (Plastic Wars), (2020. Редитељка: Rick Young, Земља производње: 

САД) 

Присуствовали су он-линепанел дискусији „Ко је на нишану? Изазови 

криволова у Србији“. 

Размере криволова су велике и имају значајан утицај на биолошку разноврсност и 

заштиту дивљих врста у природи.  

9. Од 14. до 15. 12.2022. тим од четири ученице  учествовале су у он-лине такмичењу 

„Изазов-Специјал!“ у организацији Достигнућа младих, који је рађен на 

платформи miro по методологији „Млади иноватори“. Кроз процес су их водили 

тренери са искуством у области предузетништва и заштите животне средине. Другог 

дана су представиле своју зелену идеју пред стручним жиријем који је оценио као 

веома добру-да се може реализовати кроз ученичко предузетништво. 

 

10. Од 05. до 23.12. 2022. кроз програм Girls Go Circular, у одрганизацији Достигнућа 

младих, обуку је похађало петнаест ученика са преко сто модула из области 

циркуларне економије. Овај програм намењен је оснаживању девојчица, девојака и 

жена у области СТЕМ дисциплина (Наука, Технологија, Инжењерство и Математика), 

а некима од ученика ће дати нов поглед на будућност – пре свега на образовање и 

избор каријере. За сваки завршени модул, два обавезна и један изборни, ученици су 

добили међународне сертификате. 

Обавезни модули били су:  

https://miro.com/
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1. Безбедност на интернету и бонтон. Овај модул упознаје полазнике са 

опасностима и замкама на интернету и објашњава како се правилно понашати и 

избећи ризике. Углавном се састоји од интерактивног читања и видео записа који 

приказују како заштитити личне податке, креирати јаке лозинке и открити лажне 

вести. 

2. Увод у циркуларну економију. Овај модул представља основне концепте 

циркуларне економије. Он показује главне проблеме у вези са тренутним линеарним 

економским приступом и нуди идеје за прелазак на циркуларну економију. 

Изборни модули били су: 1. Метали и циркуларна економија; 2. Мода и 

циркуларна економија; 3. Преиспитивање пластике; 4. Циркуларна економија за 

паметне телефоне и електронске уређаје; 5. Роботика и циркуларна економија; 6. 

Електронски отпад и циркуларна економија; 7. Циркуларна економија хране у 

градовима; 8. Борба против климатских промена путем циркуларне потрошње. 

 

11. Дана 14.12.2022. одржан је састанак са заинтересованим ученицима за рад у 

ученичкој компанији “Рrva company”. Договорени су правци рада и учешће на 

регионалном такмичењу ученичких компанија у марту 2023. 

Ученичка компанија је образовни програм који омогућава ученицима да буду 

укључени у развој и вођење сопствених компанија, са реалним производима и 

услугамама, као и да управљају зарађеним новцем за време трајања њиховог 

средњошколског образовања. Модул Предузетништво и ученичка компанија 

омогућава комбиновање различитих садржаја и облика рада, подразумева 

укључивање привреде кроз менторство и остале видове подршке, као и активно 

учешће ученика у процес рада и учења.  

Применом овог модула повезује се теоријско знање, практична настава која се изводи 

у школи, као и пракса која се реализује у привредним друштвима, и то не само из 

струке за коју се ученици школују већ се повезују области из других предмета који 

нису уско повезани са самом струком (математика, српски језик, итд.), али и развијају 

вештине које нису обухваћене ниједним предметом (креативност, тимски рад, 

преузимање иницијативе, реализација идеје, одговорност, итд.). 

12. Наставили смо са прикупљање материјала за хуманитарну акцију „Чеп за 

хендикеп”. 

 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА  
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Руководилац: Весна Шами 

У октобру месецу одржана је аудиција, примљени су нови чланови.Одржано је 

6 часова секције. 

Рецитаторска секција  у сарадњи са Савезом потомака ратника Србије 1912-

1920,  испред споменика Милутину Бојићу, а на иницијативу господина Ивана 

Стратимировића обележила је рециталом 105 година од смрти Милутина 

Бојића.Ученици су истовремено промовисали и Прву београдску гимназију, а цело 

одељење 3/1 је присуствовало свечаности. Чланови секције су рецитовали одабране 

стихове Милутина Бојића. 

Рецитаторска секција ће организовати 27.1.2023. и Дан Светог Саве. 

Током фебруара месеца планирано је поетско вече „Најлепши стихови српске 

модерне“. 

У марту, априлу и мају, следе припреме за такмичење рецитатора. 

  

 

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. Одабране су песме Таре Вељковић из 

4-2. 

Новембар 

16.11.2022. Поводом шездесет година од добијања Нобелове награде посета 

реновираном Андрићевом музеју 

Децембар 

Ученица Тара Вељковић је освојила прво месту на конкурсу Лимске вечери 

поезије и њене песме биће објављене у виду збирке што представља награду за 

првопласираног учесника.  

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

разговарало са ученицима. 

 
 

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 
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Руководилац: Данијела Вујетић 

 Новинарска секција Прве београдске гимназије је овог септембра одржала свој 

први састанак и позвала све заинтересоване чланове да на њега дођу, пошто су већину 

редакције чинили матуранти који су из школе отишли. 

За главног уредника постављена је ученица Марија Крунић (4-9), а постојеће рубрике 

припале су ученицима који су у раду већ учествовали и имају искуства (углавном 

садашњим матурантима). 

Нови чланови добили су рок за писање текстова које су предложили или су им 

додељени, и на успутним састанцима током полугодишта помагали смо им Марија, 

уредници или ја да своје текстове уобличе и среде. 

Оформили смо Гугл простор на коме се договарамо и дописујемо, јер на састанке у 

школи не дођу сви па они немају функцију коју би требало да имају. Комуникација се 

одвија и преко вајбер групе коју имамо. 

Досад је сакупљено више од половину текстова који су потребни за часопис и рад тече 

спорије јер су нови чланови већином прваци, који већ имају много школских обавеза 

у новој средини. Њихови текстови подразумевају и дораде, па је процес дужи. 

Директор школе је предложио да број не излази у децембру, због гужве и празника 

као и продаје, а и због тога што би у часопис требало укључити и догађај (извештај) 

са манифестације Прва има таленат. 

Имајући све наведено у виду, припремамо трећи број школског часописа за крај 

фебруара месеца. 

 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 

Руководилац секције: Стефан Дамњановић 

И   ове школске године Историјска секција Прве београдске гимназије 

учествовала је реализацијуи пројекта „Бео Кул-градска тура“.  Најпре су ученици 

Дизајнерске школе представили своје пројекте нашимученицима 9.новембра 2022. 

године.  Ученици наше школе су своје пројекте представили 5. децембра 2022. године 

ученицима Архитектоснке школе. Ученици који су учествовали уреализацији 

пројекта: 

Капетан Мишино здање: Радмила Танасић и Софија Нађа Станић 

Зграда Београдске општине: Лора Жикић и Маша Стевановић 

Задужбина Николе Спасића: Огњен Марковић и Нина Радошевић 

„Српска круна“: Уна Матић, Александар Вукелић и Петар Крављанац 

Завршна манифестација планирана је за маја 2023.године.  



33 

 

 У оквиру сарадње са културно-образовним институцијама, договорено је 

гостовање историчара из Музеја геноцида за 24. јануар 2023.  

 

Секција КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ТРИБИНЕ – „КВИТ“ 

Руководилац секције:  Милица Пророк 

01.11.2022. Ученици су присуствовали отварању изложбе „Васко Попа – Далеко у 

нама“ и представљању зборника „Сазвежђа Васка Попе“ у Библиотеци града Београда 

03.11.2022. Разговор са представницима Центра за интеграцију младих о начину рада 

Свратишта и о помоћи у интеграцији младих из маргинализованих група у друштво 

10.11.2022. Ученици су присуствовали вечери посвећеној Матији Бећковићу „Ниси ти 

више мали“ у Руском дому 

15.11.2022. Разговор са музичарем Игором Винсом у свечаној сали школе; сарадња са 

музичким клубом школе и професорком музичке културе Снежаном Филиповић 

 

ЕКОЛОШКИ КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ – „Еко трибине“ 

Ученик Андрија Кивић (4/7) са осталим члановима организује рад и активности клуба 

„Еко трибине“  уз подршку професорки Зоране Каличанин и Милице Пророк. 

04.10.2022. Трибина „Планета или пластика“ у Првој београдској гимназији 

24.11.2022. Трибина „Планета или пластика“ у Петој Београдској гимназији 

02.12.2022. Хуманитарни базар у дворишту Прве београдске гимназије  

 

 

 

 
 

8.  СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Психолог 

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

и задаци реализовани су кроз следеће активности: 

● Учешће у изради Годишњег плана рада школе за шк. 2022/23.г.  

● Учешће у изради Акционог плана  развојног плана  за школску 2022/2023. 

годину 

● Помоћ у изради Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за 

школску 2021/22.год. 

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

распоређивању накнадно уписаних ученика. 
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● На основу реализованог истраживања „Мишљење ученика о раду наставника“, 

у сарадњи са педагогом школе, планирање мера за унапређење слабије 

оцењених сегмената рада наставника  

● Учешће у планирању обилазака часова редовне наставе 

● Учешће у планирању и реализацији активности Тима за заштиту ученика од 

дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања  

● Учешће у планирању и реализацији активности Тима за инклузивно 

образовање 

● Учешће у планирању и реализацији активности Стручног актива за развојно 

планирање 

● Координирање радом Стручног актива за развојно планирање 

● Систематско праћење и вредновање васпитно- образовног рада, непосредне и 

онлајн наставе и предлагање мера за побољшање квалитета рада у школи у 

складу са образовним и развојним потребама ученика 

● Континуирано праћење напредовања деце у учењу и развоју 

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

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

и др.), преглед педагошке документације 

● Координација чланова комисије за периодичне прегледе евиденције и 

документације и уписивања веродостојних података у Књиге евиденције 

образовно- васпитног рада 

● 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 
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подршка, као и са ученицима изузетних способности; подршка наставницима 

у раду са родитељима  

● Праћење стручног усавршавања наставника у оквиру установе и изван ње и 

израђивање интерних сертификата према Интерном правилнику о стручном 

усавршавању 

● Праћење процеса адаптације ученика и подршка у превазилажењу тешкоћа 

везаних за њу кроз рад са одељенским заједницама првог разреда и 

индивидуални рад 

● Саветодавни рад са ученицима: праћење напредовања ученика у развоју и 

учењу, психолошко процењивање ученика применом стандардизованих 

мерних инструмената и процедура, саветодавни рад са ученицима који имају 

емоционалне и социјалне проблеме, тешкоће у учењу, проблеме у 

прилагођавању, пружање психолошке подршке ученицима у акцидентним 

кризама, идентификовање и пружање подршке ученицима са изузетним 

способностима  

● Писање 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 обуци на тему читања, тумачења и коришћења резултата 

испитивања ученичких постигнућа која је увод у опсежније и систематско 

промишљање чинилаца који утичу на постигнућа ученика и које се очекује у 

време припреме и спровођења државне матуре; учествовање на обуци „Етика 

и интегритет“; учествовање на „Конференција епидемије гојазности“ 
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● 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) 

 

 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

Руководилац:Бранка Достанић, психолог школе 

У првом полугодишту школске 2022/23. године конституисан је Стручни актив за 

развојно планирање у следећем саставу: Александар Андрејић, директор, Бранка 

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

Ковачевић, Снежана Перовић, Чедо Шкорић, Синиша Вукадиновић, наставници, 

Босиљка Ђерковић, родитељ, дца члана школског одбора, представници локалне 

заједнице и ученица Марија Здјелар 3/6. Стручни актив за развојно планирање бавио 

се праћењем реализације Годишњег плана рада школе, разматрањем резултата 

самовредновања школе и посебно остваривањем Акционог развојног плана. 

Остварена је сарадња и са Стручним већима за образовне области.  

 

 

Развојни циљеви и задаци у овој школској години су:  

 

Развојни циљ 1: Унапређење квалитета наставе 

 

Задатак 1: Реализација часова редовне наставе применом савремених облика, 

метода и техника рада 

 

У првом полугодишту ове школске године, следећи наставници су реализовали 

угледне/огледне часове: 

Историја: Драгана Радосављевић, огледни час „Парламентаризам у Краљевини 

СХС/Југославија“  

Језик, медији и култура: Драгана Стојановић, угледни час „Једна моја генерацијска 

порука против насиља“ 

Један број часова организован је коришћењем активних метода. Дебата је примењена 

у настави српског језика и књижевности и филозофије (наставници Драгана 

Стојановић и Ирис Јанковић).  
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У свечаној сали гимназије одржана је трибина са перкусионистом Игором Винсом 

у сарадњи са наставницом Милицом Пророк, након чега је у клубу Прве одржана 

заједничка проба и радионица са овим музичарем који је остварио међународну 

каријеру са светски признатим извођачима. 

 

Задатак 2: Индивидуализација наставе у складу са образовним и 

интелектуалним потребама ученика 

 

Стручни сарадници школе реализовали су консултације са наставницима у циљу 

индивидуализације рада са ученицима код којих је уочена потреба за додатном 

подршком. У складу са наведеним, наставници и стручни сарадници правили су план 

додатне подршке ученицима. 

Наставница руског језика, Слатка Вучинић изабрана је да буде особа која ће пружати 

додатну подршку ученицима и наставницима, с обзиром на то да је велики број 

уписаних ученика руске државности. У вези са тим, Слатка Вучинић прошла је 

„Обуку наставника за примену стандарда образовних постигнућа за Српски као 

страни језик и програма наставе и учења за Српски као страни језик“. 

 

Задатак 3: Повећање компетенција наставника 

  

Наставници су похађали акредитовани семинар „Умеће комуникације – како да 

говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“. Уз 

то, похађали су онлајн семинар који је био обавезан, као семинар од значаја: „Етика и 

интегритет“. Затим, обуку на тему „Читање, тумачење и коришћење резултата 

испитивања ученичких постигнућа“, која је увод у опсежније и систематско 

промишљање чинилаца који утичу на постигнућа ученика и значакан је део припреме 

за спровођење државне матуре. Бројни наставници прошли су онлајн едукације за 

борбу против насиља на платформи Чувам те (нпр. Безбедно коришћење дигиталне 

технологије- превенција дигиталног насиља). Осим наведених семинара наставници 

су похађали и акредитоване семинаре и едукације, као део личног стручног 

усавршавања у складу са личним интересовањима и потребама. 

 

Задатак 4: Реализација интердисциплинарних пројеката 

 

Интердисциплинарни час на тему историјског и кљижевног приступа роману Иве 

Андрића „На Дрини ћуприја“, реализовале су наставнице историје и српског језика и 
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књижевности, Сузана Димитријевић и Ивана Живић заједно са групама ученика из 

одељења 3-6 и 3-5. 

 

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.  

 

Развојни циљ 2: Подизање квалитета услова за рад ученика и запослених. 

 

Задатак 2: Повећање књижевног фонда школске бибилотекеда  

 

Директор је обезбедио финансијска средства за набавку књига из материјалних 

трошкова и сопствених средстава школе и у сарадњи са наставницима српског језика 

направио избор потребне литературе, а затим и спровео набавку изабраних књига. 

 

Задатак 3: Конкурисање за добијање донација на различитим пројектима 

 

Директор је обављао разговоре и састанке са обрађивачем документације, са 

службама Секретаријата за урбанизам којима је почетком октобра 2022. г, достављена 

на потпис предвиђена документација измене урбанистичког плана, неопходна за 

реализацију пројекта изградње спортске сале. Школски одбор је тим поводом, јануара 

месеца упутио Ургенцију овом секретаријату. 

 

Задатак 4: Обогаћивање  и повећање фонда наставних средстава и учила  
 

 

Директор је обезбедио набавку потрошне рачунарске опреме, као и сервисирање 

дотрајале рачунарске и видео опреме, уз друге неопходне набавке. Затим, 3Д 

штампача са ПЛА филаментима (пројекат одобрен и финансиран од стране Центра 

за промоцију науке). 

Министарство просвете је у оквиру Програма модернизације школа и унапређења 

рада у области ЈИСП-а, доделило на трајно коришћење Првој београдској гимназији 

10 лап топ рачунара и 10 пројектора са носачима, као и 23 деск топ рачунара. 
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Развојни циљ 3: Побољшање квалитета комуникације и међуљудских односа. 

 

Задатак 2: Побољшање организације рада школе 

 

Директор школе је у циљу побољшања организације рада школе сазивао састанке 

једном месечно на којима је заједно са помоћником директора, координаторима 

наставе и педагошко-психолошком службом анализирао организацију и услове рада 

у школи. 

 

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.  

 

Развојни циљ 4: Неговање и развијање угледа школе. 

 

Задатак 3: Већа транспарентност значајних информација за родитеље на сајту 

школе. 

Родитељи су редовно обавештавани о актуелним догађањима у Гимназији на 

насловној страни сајта Гимназије. Осим тога, родитељи су до значајних информација 

о раду школе могли да дођу и отварањем фолдера „Инфо“ и „Акта“. 

 

Задатак 5: Формирање ученичке задруге – Ученичко предузетништво 

 

Директор школе обезбедио је услове за наставак рада регистроване ученичке фирме 

„Prva company“, у оквиру пројекта Омладинско предузетништво. Уз то, и ове године 

је у току хуманитарна акција прикупљања помоћи за теже оболеле ученике и оне 

којима је потребна материјална помоћ. 

 

Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству 

Задатак 1: Остваривање сарадње са гимназијама у Србији 

 

Остварена је сарадња са гимназијом у Кикинди, као део пројекта АртЕко караван. 

Чланови музичких секција Бендови Прве и Талентовани солисти заједно са 
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ученицима из Кикинде одржали су хуманитарни концерт у Кикинди у оквиру сарадње 

са гимназијом Душан Васиљев. Такође, посећена је гимназија у Нишу Стеван Сремац 

где су реализоване музичке, ликовне и еколошке радионице уз упознавање са 

културним знаменитостима града. 

 

 

Педагог 

      У протеклом полугодишту школске 2022/2023. године педагог је покушала да 

одговори на потребе ученика и да продуктивно успостави сарадњу са наставницима и 

родитељима. 

У мањој мери била је заступљена сарадња са друштвеним институцијама и локалном 

средином, због још увек присутне бојазни од масовног окупљања. Сарадња са 

ученицима, наставницима и родитељима је реализована на уобичајен начин.  Праћење 

наставног процеса је реализовано. 

Школски педагог је реализовао обавезе и задатке који су планирани за прво 

полугодиште. Обавезе и задаци реализовани су кроз следеће активности: 

 

● Учествовање у изради Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. 

годину, као члан Комисије за израду Годишњег плана рада школе 

● Помоћ у изради Извештаја о реализацији програма рада у шк. 2021/22. години 

и полугодишњег Извештаја о реализацији програма рада у шк. 2022/23. години 

● Учешће у изради Плана стручног усавршавања запослених у шк. 2022/23. 

● Учешће у изради Извештаја о стручном усавршавању запослених у шк. 

2021/22. 

● Учествовање у изради и презентовању Извештаја о самовредновању школе у 

шк. 2021/22. – анализа  кључнe области „Подршка ученицима“ 

● Учешће у разним организационим пословима, пословима по налогу директора;  

писање Плана обиласка наставе у шк. 2022/23. год. , праћење развоја кроз 

четворогодишње школовање бивше генерације матураната... 

● 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. 2022/23., 

као и учешће у  писању полугодишњег извештаја о раду Тима 
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● 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 бодовање стручног усавршавања у оквиру установе, 

према Интерном правилнику и израда потврда о истом 

● Учешће у раду  Комисије за преглед педагошке документације – периодични  

преглед  есДневника и писање извештаја о прегледу 

● Планирање наставних, ваннаставних активности и сарадња са друштвеним 

институцијама 

● Планирање сопственог рада кроз годишњи и месечне планове педагога, као и 

вођење евиденције о сопственом раду на дневном и полугодишњем нивоу 

(дневни и полугодишњи извештаји) 

● Сагледавање образовних и васпитних потреба ученика и помагање у њиховом 

реализовању 

● Аналитичко-истраживачки рад у оквиру анализе успеха и дисциплине ученика 

на крају првог и другог класификационог периода, припрема и презентовање 

Извештаја о успеху и дисциплини ученика 

● 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 
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● 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; заједничке анализе часова са наставницима и давање повратне 

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

извештај Запажања о посећеним часовима...); 

● Координирање наставом и организовање привремених замена одсутних 

наставника, тј. прављење привремених распореда због одсутних наставника  

● Организационе активности, писање обавештења наставницима о изменама, 

распоредима рада стручних органа, распореди реализације одељењских већа 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 '', Дигитално насиље – како се заштитити“, 

„Проблем недисциплине и неадекватне комуникације“... 

● 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 
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разреда;  кроз континуирану сарадњу са родитељима на састанцима Савета 

родитеља 

● Припреме за седнице, анализу успеха и извештавање о успеху и дисциплини 

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

родитеља 

● Присуство и учешће на састанцима стручних органа школе; на седницама 

Савета родитеља, седницама Наставничког већа, седницама свих Одељењских 

већа, Педагошког колегијума, састанцима Актива, Стручног већа за друштвене 

науке ... 

● Писање Записника са састанака Педагошког колегијума 

● Сарадњу и организацију презентација факултета у циљу каријерног 

саветовања и помоћи приликом опредељивања матураната за студије, кроз 

активности у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање – ова активност 

је у мањој мери раеализована из објективних разлога, изазваних 

епидемиолошком ситуацијом и још увек појачаним опрезом због ширења 

вируса, 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  

● 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 педагошко-психолошке службе о ученицима који су 

извршили тежу повреду радне обавезе ученика, Мишљења педагошко-

психолошке службе о ученицима који су поднели молбу за упис у нашу школу 

и премештање на други смер, писање 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 акредитованих семинара у оквиру стручног усавршавања 
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организованог у установи – непосредно и онлајн, 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 

                                                                                                                      
  

 

Тим за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

● У току школске године одржавани су редовни састанци Тима  и написан Акциони 

плана Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за 

шк. 2022/23. Као и претходних година одељењским старешинама првих разреда je 

подељен текст о насиљу који је обрађен на часу одељењске заједнице. У школи су као 

и увек организована дежурства наставника и ученика, дежурство радника обезбеђења 

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

одељењског старешине). Наставници су информисани да кроз наставу, у складу са 

својим предметом, разговарају са ученицима о насиљу, узроцима и последицама.  

Тим је у сарадњи са одељењским старешинама пратио међуљудске односе у 

одељењима и реаговао у три случаја насиља између ученика, као и у једном случају 

притужбе родитеља на рад  одељенског старешине: 

● сукоб између две ученице из 3/6 - вербални конфликт око места у клупи 

● жалба родитеља једне од тих ученица из 3/6 на понашање одељењског старешине 3/6 

према њиховој ћерки, а поготово на оптуживање од стране О.С. у вези са тим случајем 

сукоба 

● сумња да се припрема физички напад на ученика из 1/8 (обраћање школском 

полицајцу у вези са тим 

● физички конфликт између два ученика из 1/7 

● дигитално насиље на Инстаграм профилима "Трачеви из Прве" (писање два текста за 

ученике, за ЧОС, у вези са превенцијом и интервенцијом поменутог дигиталног 

насиља и припрема материјала (два текста) за одељењске старешине, за ЧОС, у вези 

са истим) 

● обраћање Школској управи и Одељењу за високотехнолошки криминал у вези 

са  случајем поменутог дигиталног насиља 

У свим наведеним случајевима обављени су разговори са свим актерима и указано на 

потребу преузимања одговорности, као и успостављања бољих односа.  Евиденција о 
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случајевима насиља је уредно вођена кроз писање записника и Извештаја Тима у вези 

са сваким случајем понаособ.  

 

Психолошко-педагошка служба је одржавала редован саветодавни рад: 

- индивидуални са ученицима који испољавају тенденцију ка насилном понашању 

- са њиховим родитељима 

- саветодавнии рад са наставницима 

У интересу стварања и неговања опште климе прихватања, толеранције и  уважавања 

личности настављен је пројекат ,,Клуб ученика Прве београдске,,.  Као и ранијих 

година у сарадњи са својим наставницима, пре свега ликовне и музичке културе, 

ученици су организовали   разне изложбе  (фотографије, цртежа), копцерте ученика, 

као и друге  активности, које доприносе развоју ненасилне комуникације међу 

ученицима и развоју свести ученика о важности исказивања хуманости, помоћи и 

сарадње, естетике и других универзалних вредности. Ђачки парламент је организовао 

неколико хуманитарних акција и концерт у хуманитарне сврхе. Ученици су се два 

пута одазвали хуманитарној акцији као добровољни даваоци крви. 

Тим је и ове школске године сарађивао са родитељима, Министарством просвете, 

Школском управом Београд, Секретаријатом за образовање града Београда, 

Министарством унутрашњих послова, Центром за социјални рад, Институтом за 

менталне болести, Црвеним крстом Стари град, Домом здравља Стари град, 

Библиотеком, Културним центром Београд, Домом омладине, Факултетима, 

Канцеларијом за младе Стари град,  другим школама на територији општине, 

локалном заједницом и свим друштвеним институцијама корисним у погледу теме 

сузбијања насиља и едукације ученика о здравим начинима живота и комуникације. 

                                                                        чланови Тима:  

 

                                                                      Александар Андрејић – директор школе 

                                                                        Јасмина Тадеин – секретар школе     

                                                                        Бранка Достанић  – психолог школе 

                                                                        Татјана   Живковић - педагог школе 

                                                                Александра Спасојевић – проф. психологије 

                                                                  Кузмановић Снежана – проф. социологије 

                                                                        Ирис Јанковић – проф. филозофије 

Јасминка Марковић – представник родитеља 

Вук Цветковић – представник ученика 
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Тим за професионални развој и каријерно вођење и саветовање 

У току првог полугодишта оформљен је Тим за професионални развој и 

каријерно вођење и саветовање који се бавио 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. Професорка 

социологије реализовала је анкету са ученицима четвртог разреда „О 

професионалним интересовањима и дилемама“. Психолог је реализовала са 

ученицима четвртог разреда предавање на тему „Фактори који утичу на избор 

занимања и одабир факултета“. Осим тога, наставнци физике, хемије и биологије 

планирали су активности са ученицима које ће се реализовати  на предстојећем 

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. У првом полугодишту психолог је организовао 

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. 
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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 и усвојени следећи општи акти: 

„Правилник о организацији и систематизацији послова – радних места у Првој 

београдској гимназији“,“Изменe и допунe Правила понашања у Првој београдској 

гимназији“, „Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској и 

материјалног одговорности запослених у Првој београдској гимназији“, 

„Правилник o мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Прве 

београдске гимназије за време боравка у школи и свих активности које организује 

школа“,„Правилника о раду у Првој београдској гимназији“,“Правилника о правима, 

обавезама и одговорностима ученика у Првој београдској гимназији“ и „Правилник о 

заштити података о личности“. 

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

делом односили 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. Тим је редовно сарађивао са 

свим органима школе, као што су стручна већа и активи и др. 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

Директор школе конституисао је Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва чији су чланови: Снежана Перовић, координатор, Биљана Крстић, 

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

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

планирање рада наставника усмерено на стицање међупредметних компетенција. 

Констатовано је да су настаници у својим плановима радили на успостављању 

сарадње између чланова истог стручног већа. Координатор Тима организовао је 

активности у циљу развоја предузетничког духа код ученика. Организоване су обуке 

и предавања са циљем унапређења дигиталних компетенција запослених која је у 

условима измењене наставе на даљину била неопходна свима. Поједини наставници 

су реализовали  интердисциплинарне часове. Кроз реализацију наставе изборних 
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програма остваривана је пројектна настава и развијане су међупредметне 

компетенције. 

 

Тим за инклузивно образовање 

 

У оквиру првог полугодишта конституисан је Тим за инклузивно образовање 

и састављен акциони план за инклузивно образовање који је презентован и усвојен на 

Школском одбору у оквиру Годишњег плана рада школе. Овај план је у главним 

цртама приказан на Наставничком већу и детаљније на седницама стручних већа, као 

и на седници Савета родитеља. 

Као део успостављања спољне подршке за инклузивно образовање, наставник  

руског језика Слатка Вучинић похађала је обуку за додатну подршку ученицима 

стране државности „Српски као страни језик“. Осим тога, договорено је да Слатка 

Вучинић буде особа која ће пружати додатну подршку ученицима и наставницима, с 

обзиром на то да је велики број уписаних ученика руске државности. Идентификовани 

су ученици и донета је одлука о индивидуализацији ученика којима српски није 

матерњи језик и којима је потребна додатна подршка. Формирани су Тимови за 

додатну подршку које чине: одељењски старешина одељења у ком је идентификован 

ученик руски држављанин, родитељ, наставник - члан одељењског већа, стручни 

сарадник и наставник руског језика, Слатка Вучинић. Направљен је план 

индивидуализације за ученике којима српски није матерњи језик. Праћена је 

реализација планова додатне подршке на седницама одељењском већа где је 

констатовано да су ученици остварили напредак и да су мере индивидуализације 

довеле до жељеног исхода. 

 

 

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. 
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Такође, у недостатку школског простора, неки наставници одржавају консултације са 

уценицима у библиотеци школе или допунску и додатну наставу. 

 

9. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

  

 Директор је одржао четири састанка 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. 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. 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 томе да 

би сваки наставник требало да има увид, у оквиру својих планова, о испуњености 

исхода. 

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

Уједначавање и дефинисање критеријума оцењивања, мора бити константно 

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

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

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

класификациони период, као и предлог плана стручног усавршавања запослених на 

почетку школске године, а у 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. 

Направљен је оквирни план који би семинари  стручног усавршавања били 

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

планирани акредитовани семинар за 30–ак запослених – „Умеће комуникације 1 – како 

да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“. 
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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. Такође, сви запослени су похађали онлајн 

семинар „Етика и интегритет", а доста запослених  је похађало онлајн обуке на 

платформи „Чувам те“.  

Разматрана је и одлука о плану уписа ученика у школску 2023/24. и о томе да је 

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

друштвено језичког смера и пет природно математичког смера, као и два одељења за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

Разговарано је о школској документацији, како личној наставничкој, тако и општој, 

школској, и о томе како би се ажурирало све што је ново или забележило све што је 

реализовано. 

Планирани су термини и начин реализације одељењских већа, активности током 

зимског распуста, као и предлози надокнаде часова. 

 

  

  

 

 

10. ШКОЛСКИ ОДБОР 

У периоду од 01.09.2022. године до 30.12.2022. године је одржано укупно 3 

редовне седнице школског одбора. 

 

Седница одржана дана 15.09.2022. године је била 1. конститутивна седница 

школског одбора. 

У раду седнице учествовали су: Слатка Вучинић (заменик председника старог 

сазива школског одбора), Славиша Весић, Ирис Јанковић, Валентина Тодоровић 

Воркапић, Ана Тадић Пантос, Маја Божовић, Ђорђе Крстић, Весна Лучић и Урош 

Вучић.  

Урош Вучић је обавестио присутне да је он још увек члан школског одбора у 

Математичког гимназији и да мисли да још увек није разрешен. Секретар школе је 

указала да би у том случају, то био сукоб интереса, имајући у виду члан 116. став 9 

тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања. Из наведеног разлога, 

школа ће се обратити секретаријату за образовање, како би скупштина града Београда 

именовала новог члана из реда локалне самоуправе. С тим у вези, у раду и гласању на 
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данашњој седници може учествовати 8 преосталих чланова, док члан Урош Вучић не 

може из наведених разлога. 

Седници није из оправданих разлога присуствовала председница синдиката, 

Кућеровић Милка, уредно позвана. 

Седници су присуствовали и представници ученичког парламента Ања 

Рогановић и Андрија Лазаревић. 

 Седници су присуствовали директор и секретар. 

 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

1. Конституисање Школског одбора Прве београдске гимназије за мандатни 

период од четири године од 2022. - 2026. године, верификација мандата 

нових чланова, избор председника и заменика председника школског 

одбора; 

2. Усвајање записника са 42. редовне седнице школског одбора од 14.06.2022. 

године; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији рада школе за школску 

2021/2022 годину; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја директора школе за школску 2021/2022. 

годину; 

5. Разматрање и усвајање Плана рада директора школе за школску 2022/23 

годину; 

6. Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину; 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у 

школској 2021/2022. години; 

8. Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања запослених за 

школску 2022/2023. годину; 

9. Давање сагласности на  Правилник о организацији и систематизацији 

послова – радних места у Првој београдској гимназији; 

10. Одлучивање о усвајању допуна Пословника о раду Наставничког већа Прве 

београдске гимназије; 

11. Усвајње Извештаја о самовредновању рада школе у школској 

2021/22.години; 

12. Извештај о реализацији Развојног плана у школској 2021/22. години; 

13.  Осигурање, обезбеђење и обавезна документација ученика у школској 

2022/23. години; 
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14. Извештавање о извршеним инспекцијским надзорима; 

15.  Разно; 

 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели 

следеће одлуке: 

- Конституисање школског одбора Прве београдске гимназије (2022-2026), Одлука о 

избору председника школског одбора, заменика председника школског одбора и 

записничара. 

- Одлука о усвајању записника са 42. редовне седнице школског одбора од 14.06.2022. 

године; 

- Одлука о усвајању Извештаја о раду Прве београдске гимназије, Београд – Цара 

Душана бр, 61, за школску 2021/22; 

- Одлука о усвајању Извештаја о раду директора школе за школску 2021/2022. годину; 

- Одлука о усвајању Плана радa директора Прве београдске гимназије за школску 

2022/23. годину; 

- Одлука о усвајању Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину; 

- Одлука о усвајању Извештаја о стручном усавршавању запослених у школској 

2021/2022. години;  

- Одлука о усвајању Плана стручног усавршавања запослених за школску 2022/2023. 

годину;  

- Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

послова – радних места у Првој београдској гимназији; 

- Одлука о усвајању допуна Пословника о раду Наставничког већа Прве београдске 

гимназије; 

- Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању рада школе у школској 

2021/22.години; 

- Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Развојног плана у школској 2022/22. 

години; 

- Одлука о осигурању и обезбеђењу ученика и накнада за обавезну документацију, 

обезбеђење и осигурање ученика у школској 20212/23. години 

 

 

Седница одржана дана 03.11.2022. године је била 2. редовна седница 

школског одбора. 
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У раду седнице учествовали су: Слатка Вучинић (председница Школског 

одбора), Славиша Весић, Валентина Тодоровић Воркапић, Ана Тадић Пантос, Ђорђе 

Крстић и Маја Божовић (која је седници приступила након усвајања записника са 

претходне седнице). 

Одсутни чланови: Ирис Јанковић и Весна Лучић;  

Урош Вучић не присуствује седницама школског одбора, односно не учествује 

у раду истог из разлога док се не разреши дужности члана органа управљања у 

Математичкој гимназији, где је поднео захтев за разрешење. 

Остали присутни: Александар Андрејић, директор и Јасмина Тадеин, секретар 

школе; 

Седници присуствује и  председница синдиката, Милка Кућеровић. 

Седници је присуствовала и представница ученичког парламента Ања 

Рогановић. 

 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

16.  Усвајање записника са 1. конститутивне седнице школског одбора од 

15.09.2022. године; 

17. Упознавање чланова школског одбора са решењем министра просвете, 

науке и технолошког развоја бр. 119-01-00330/2022-03 од 12.07.2022. 

године о именовању Андрејић Александра за директора Прве београдске 

гимназије почев од 08.11.2022. године и доношење одговарајућег решења; 

18. Упознавање са Правилником o мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика Прве београдске гимназије за време боравка у школи 

и свих активности које организује школа; 

19. Одлучивање о усвајању допуна Правилника о дисциплинској и 

материјалног одговорности запослених у Првој београдској гимназији 

дел.бр. 1522 од 12.05.2022. године; 

20. Одлучивање о усвајању измена и допуна Правила понашања у Првој 

београдској гимназији (дел.бр. 1240/02  од 10.04.2018. године са изменама 

и допунама  дел.бр. 2688 од 05.11.2020. године); 

21. Одлучивање о усвајању измена и допуна Правилника о правима, обавезама 

и одговорностима ученика у Првој београдској гимназији (дел.бр. 1539 од 

12.05.2022. године); 

22.  Разно; 
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На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели 

следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 1. конститутивне седнице школског одбора од 

15.09.2022. године; 

- Одлука о доношењу решења о премештању на радно места директора школе, за 

запосленог Андрејић Александра почев од 08.11.2022. године, а у складу са одребама 

члана 124. Закона о основама система образовања и васпитања; 

- Одлука о усвајању Правилника о допуни Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у Првој београдској гимназији (1522 од 

12.05.2022. године); 

- Одлука о усвајању измена и допуна Правила понашања у Првој београдској 

гимназији (дел.бр. 1240/02  од 10.04.2018. године са изменама и допунама  дел.бр. 

2688 од 05.11.2020. године) 

 

Седница одржана дана 22.12.2022. године је била 3. редовна седница 

школског одбора. 

 

У раду седнице учествовали су: Слатка Вучинић (председница Школског 

одбора) и чланови Славиша Весић, Ирис Јанковић, Валентина Тодоровић Воркапић, 

Ана Тадић Пантос и Маја Божовић. 

Одсутни чланови: Ђорђе Крстић и Весна Лучић;  

Урош Вучић не присуствује седницама школског одбора, односно не учествује 

у раду истог из разлога док се не разреши дужности члана органа управљања у 

Математичкој гимназији, где је поднео захтев за разрешење. 

Остали присутни: Александар Андрејић, директор и Јасмина Тадеин, секретар 

школе;  

Седници су присуствовали и представници ученичког парламента Ања 

Рогановић и Андрија Лазаревић. 

Седници није присуствовала председница синдиката, Милка Кућеровић. 

 

На седници је предложен и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са 2. редовне седнице школског одбора од 03.11.2022. 

године; 

2. Одлучивање о изменама финансијског плана школе за 2022. годину; 
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3. Одлучивање о усвајању Правилника o мерама, начину и поступку заштите 

и безбедности ученика Прве београдске гимназије за време боравка у 

школи и свих активности које организује школа; 

4. Одлучивање о усвајању Правилника о раду у Првој београдској гимназији;  

5. Одлучивање о усвајању Правилника о правима, обавезама и 

одговорностима ученика у Првој београдској гимназији; 

6. Одлучивање о усвајању Правилника о заштити података o личности; 

7. Одлучивање о изменама и допунама Годишњег плана рада школе за 

школску 2022/23 годину; 

8. Разно; 

 

На наведеној седници, присутни чланови школског одбора су усвојили и донели 

следеће одлуке: 

- Одлука о усвајању записника са 2. редовне седнице школског одбора од 

03.11.2022. године; 

- Одлука о усвајању измена финансијског плана школе за 2022. годину; 

- Одлука о усвајању Правилника o мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика Прве београдске гимназије за време боравка у школи и 

свих активности које организује школа; 

- Одлука о усвајању Правилника о раду у Првој београдској гимназији; 

- Одлука о усвајању Правилника о правима, обавезама и одговорностима 

ученика у Првој београдској гимназији 

- Одлука о усвајању Правилника о заштити података o личности; 

- Одлука о усвајању изменаи допуна Годишњег плана рада школе за школску 

2022/23 годину; 

 

Закључак: 

Рад Школског одбора у периоду од 01.09.2022. – 30.12.2022. године  је био 

ефикасан.  

Чланови Школског одбора су били одговорни. На свакој седници је постојао 

кворум за одлучивање.  

Школски одбор је имао добру сарадњу са директором Школе, наставницима и 

Саветом родитеља. 

Директор је на крају сваке седнице упознавао Школски одбор са битним 

догађањима између седница Школског одбора.  
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На седнице Школског одбора су увек позивани представник репрезентативног 

синдиката и представници ученичког парламента. 

 

Јасмина Тадеин, секретар 

 

 

Савет родитеља 

Савет родитеља одржао је три седнице. На конститутивној седници изабрани су 

председник и заменик председника Савета родитеља. Разматран је успех ученика 

на тромесечју и полугодишту школске 2022/2023. године. На седницама се 

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

о превенцији насиља, посебним ризицима и мерама заштите. 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 екскурзиј (маршруте, услови реализације, дневнице за 

професоре и вође пута). Разматрани су Извештаји са реализованих екскурзија. 

 

11. 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 неколико семинара стручног усавршавања 

наставника, како у онлајн форми, тако и непосредно. ,,Хоризонтално усавршавање'', 

које је изузетно практично и корисно, реализовано је у више планираних облика: 

угледни/огледни часови, пренос знања са стручних семинара, као и остале активности 

предвиђене Интерним правилником о стручном усавршавању. Реализовано је и 

стручно усавршавање наставника ван установе, према личним професионалним 

плановима стручног усавршавања, али, свакако, још увек 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 
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планом, због поменуте епидемиолошке ситуације и даље повећаног опреза због 

окупљања већег броја људи непосредно у истом простору. 

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 – појединачно за 

поједине наставнике, републички семинари друштва и сл. а, у нашој школи је за време 

зимског распуста реализован акредитовани семинар под називом  „Умеће 

комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да 

разговарају са нама“. 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. Такође, сви запослени су похађали 

онлајн семинар „Етика и интегритет", а доста запослених  је похађало онлајн обуке на 

платформи „Чувам те“.  

  

 

10. ЕКСКУРЗИЈЕ 

 Екскурзија ученика другог разреда реализована је од 11. до 13. октобра 2022. 

године на релацији Београд – Чегар – Ниш – Врњачка бања – Ђурђеви Ступови – 

Сопоћани – Краљево – Љубостиња – Крагујевац – Копорин – Београд 

 Екскурзија ученика четвртог разреда реализована је од 8. до 15. октобра 2022. 

године на релацији Београд, Делфи, Атина, Олимпија, Крф, Каламбака, Солун, 

Београд 

 

13. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Ђачки парламент у првом полугодишту школске 2022/23. године одржао је пет 

седница, од којих су на четири присуствовали сви представници одељења парламента, 

док су на једној били само представници матураната.  

На првој седници су одабрани председник парламента Ања Рогановић, као и 

подпредседници Андрија Лазаревић и Ива Констадиновић, и записничар Вук 

Цветковић. 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 Андрија Лазаревић и Ања Рогановић.  
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Одржана је традиционална размена уџбеника у школском дворишту. Одабрани 

су представници ученичке организације “Прва company“. Прваци су упознати са 

радом парламента. 

Настављен је рад дебатне секције, новинарске секције и еко трибина, поред 

постојећих секција ђаци су изразили интересовање за отварање шаховске секције. 

Одржана је презентациона дебата, као и презентација „Планета или пластика“ преко 

којих су пре свега прваци, али и остали ученици, упознати са радом ових секција. 

Одржане је традиционална манифестација „Прва има таленат“ као и „Битка 

бендова“. Еко трибине су организовале хуманитарни базар „Buzzar“ у сарадњи са 

Еколошком секцијом и Хуманитарним тимом Пете београдске гимназије, преко ког 

се прикупљао новац у хуманитарне сврхе. 

Ученици су имали прилику да присуствују хуманитарном турнинру Спортске 

гимназије. 

Пунетни ученици наше школеодазвали су се на акцију добровољног давања 

крави,која је организована у нашој школи 1. децемба 2022. године у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви. 

Дошло је до измена и промена у Правилнику о мерама и поступку заштите 

безбедности ученика гимназије, као и у правилима понашања у Првој београдској 

гимназији. 

Посетили су парламент бивши ђаци гимназије као представници семинара 

„Демократија и цивилно друштво Србије“, који су представили њихове идеје о 

политичком животу младих и тиме заинтересовали ученике. Ђацима је даље 

омогућено присуство семинару. 

Представљена је идеја у учествовању на такмичењу „High school case study 

competiton“ и „Хакатон за средњошколце“. 

Настављена је сарадња са другим гимназијама. Ученици наше гимназије били 

су гости гимназије „Душан Васиљев“ уз пратњу професора Снежане Филиповић и 

Снежане Перовић.  

У оквиру Еко – арт  каравана ђаци са професоркама Снежаном Филиповић и 

Снежаном Перовић обишли су Ниш и Прву нишку гимназију „Стеван Сремац“. 

На седници парламента на којој су присуствовали само матуранти, разматрале су се 

понуде организацију матурске вечери. 
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14.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА ШК.  2022/23. 

Просечне оцене по предметима 

Српски језик и књижевност: 

Одељење Професор Средња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Данијела Вујетић 3.53 3/1 Весна Шами 4,47 

1/2 Данијела Вујетић 3.27 3/2 Весна Шами 4,63 

1/3 Данијела Вујетић 3.35 3/3 Весна Шами 4,71 

1/4 Јелена Јевремовић 3, 90 3/4 Ивана Живић 4,68 

1/5 Драгица Симоновић 4,10 3/5 Ивана Живић 4,93 

1/6 Јелена Јевремовић 3, 77 3/6 Ивана Живић 4,81 

1/7 Драгица Симоновић 3,81 3/7 Драгана Стојановић  4,61 

1/8 Драгица Симоновић 3,45 3/8 Биљана Ковачевић 3. 50 

1/9 Катарина Крнетић 3, 62 3/9 Весна Шами 4,25 

1/10 Катарина Крнетић 3, 35 4/1 Катарина Крнетић 3, 85 

2/1 Биљана Ковачевић 3. 87 4/2 Катарина Крнетић 3, 79 

2/2 Биљана Ковачевић 3. 50 4/4 Милица Пророк 4.46 

2/3 Јелена Јевремовић 4, 00 4/5 Ивана Живић 4,83 

2/4 Данијела Вујетић 3.55 4/6 Милица Пророк 4.28 

2/5 Милица Пророк 4.10 4/7 Милица Пророк 4.23 

2/6 Милица Пророк 4.23 4/8 Ивана Живић 4,84 

2/7 Драгица Симоновић 3,80 4/9 Драгана Стојановић  4,16 

2/8 Драгица Симоновић 4,10 4/10 Драгана Стојановић  4,09 

2/9 Данијела Вујетић 3.45    

 

  



61 

 

 

Енглески језик 

 
Одељење Професор Седња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Злата Васић 4,43 3/1 Лидија Бајовић   4,33 

1/2 Злата Васић 3,57 3/2 Злата Васић 3,74 

1/3 Злата Васић    3,82 3/3  Марина Јовичић 

Самарџија 
4,87 

1/4    Оливера Скерлић 4,26 3/4  Марина Јовичић 

Самарџија 
4,68 

1/5   Оливера Скерлић 4,26 3/5  Оливера Скерлић 4,93 

1/6   Оливера Скерлић 4,47 3/6  Оливера Скерлић 4,93 

1/7   Оливера Скерлић 4,33 3/7  Оливера Скерлић 4,72 

1/8   Оливера Скерлић 4,18 3/8  Оливера Скерлић 4,74 

1/9 Злата Васић   4,19 3/9      Злата Васић    4,00 

2/1 Лидија Бајовић    3,97 3/10 Марина Јовичић 

Самарџија 
4,82 

2/2 Лидија Бајовић       3,87 4/1 Нина Фанка 4,45 

2/3 Лидија Бајовић   3,81 4/2 Нина Фанка 4,34 

2/4 Лидија Бајовић   4,23 4/4 Марина Јовичић 

Самарџија 
4,77 

2/5 Нина Фанка 4,06 4/5 Марина Јовичић 

Самарџија  
4,79 

2/6 Нина Фанка 4,06 4/6   Марина Јовичић 

Самарџија  
4,79 

2/7 Нина Фанка 4,03 4/7 Марина Јовичић 

Самарџија 
4,64 

2/8 Нина Фанка 4,53 4/8 Марина Јовичић 

Самарџија  
4,61 

2/9 Лидија Бајовић      4,00 4/9 Злата Васић  4,37 

   4/10 Марина Јовичић 

Самарџија 
4,68 
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Други страни језик 
Одељење Професор Седња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Слатка Вучинић 3,71 3/1         Драгица Грачанин 4,18 
Драгица Грачанин 4,25 

1/2 Дарко Стојановић 3,46 3/2 Марина Чарапић 3,60 

1/3 Марина Чарапић 3,47 3/3 Дарко Стојановић  2,54 
Слатка Вучинић 4,44 

1/4 Слатка Вучинић    3,71 3/4 Драгица Грачанин 4,10 
Марина Чарапић 4,29 

1/5 Драгица Грачанин 4,27 3/5 Драгица Грачанин 4,54 

1/6 Дарко Стојановић 3,86 3/6 Дарко Стојановић 2,89 

1/7 Марина Чарапић 3,85 3/7 Наташа Перишин 4,71 
Слатка Вучинић 4,00 

1/8 Дарко Стојановић 3,44 3/8 Марина Чарапић  4,87 

Слатка Вучинић 4,12 
2/1 Слатка Вучинић 4,00 4/1 Ирена Симић 4,04 

Марина Чарапић 3,91 Слатка Вучинић 4,00 
2/2 Драгица Грачанин 3,77 4/2 Драгица Грачанин 4,38 

Марина Чарапић 4,14 

2/3 Драгица Грачанин 3,81 4/4 Дарко Стојановић 3,23 

2/4 Дарко Стојановић 2,93 4/5 Драгица Грачанин 4,79 

2/5   Дарко Стојановић 3,16 4/6 Марина Чарапић 4,52 

2/6 Слатка Вучинић 4,24 4/7 Дарко Стојановић 3,77 

Драгица Грачанин 4,00 Марина Чарапић 3,94 

2/7 Марина Чарапић 3,73 4/8  Слатка Вучинић 4,00 
Марина Чарапић 4,87 

2/8 Наташа Перишин 4,20    

 
Латински језик 

Одељење Професор Средња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 
1/1 Вера 

Цветковић 
3,80 1/7 Нина 

Божиновска 
3,48 

1/2 Вера 

Цветковић 
3,50 1/8 Нина 

Божиновска 
3,48 

1/3 Вера 

Цветковић 
3,33 2/1 Вера Цветковић 3,45 

1/4 Вера 

Цветковић 
3,84 2/2 Вера Цветковић 2,97 

1/5 Вера 

Цветковић 
3,84 2/3 Вера Цветковић 3,26 

1/6 Вера 

Цветковић 
3,67    
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Музичка и ликовна култура 

Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

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

1/2 Снежана Филиповић 4,87 1/2 Марина Чудов 5,00  

1/3 Снежана Филиповић 3,71 1/3 Марина Чудов 5,00 

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

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

1/6 Снежана Филиповић 4,93 1/6 Марина Чудов 5,00   

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

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

1/9 Ивана Шљивић 4,49 1/9   

1/10 Снежана Филиповић 5,00 1/10   

2/1 Снежана Филиповић 4,87 2/1 Марина Чудов 5,00 

2/2 Снежана Филиповић 4,57 2/2 Марина Чудов 4,90 

2/3 Снежана Филиповић 4,45 2/3 Марина Чудов 5,00 

2/4 Ивана Шљивић 4,00 2/4 Марина Чудов 5,00 

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

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

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

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

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

3/2 Снежана Филиповић 5,00; 1н 3/2 Марина Чудов 5,00 

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

3/9   3/9 Марина Чудов 5,00 

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

4/2 Снежана Филиповић 4,79 4/2 Марина Чудов 5,00  
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Физичко и здравствено васпитање: 
Одељење  Професор  средња 

оцена 
Ослобођени 

практичног 

дела 

Одељење  Професор  средња 

оцена 
Ослобођени 

практичног 

дела 

I 1 Драган 

Чингелић 
5,00 / III 1 Драган 

Чингелић 
5,00 / 

I 2 Драган 

Чингелић 
5,00 / III 2 Бојан 

Ђелкапић   
4,89 / 

I 3 Драган 

Чингелић 
5,00 1 III 3 Драган 

Чингелић 
5,00 / 

I 4 Дара Булић 4,84 / III 4 Бранко 

Симић 
4,97 1 

I 5 Дара Булић 4,90 / III 5 Бранко 

Симић 
5,00 / 

I 6 Дара Булић 4,90 / III 6 Дара Булић 5,00 / 

I 7 Бранко 

Симић 
4,96 / III 7 Дара Булић 5,00 / 

I 8 Бранко 

Симић 
4,97 / III 8 Дара Булић 4,87 / 

I 9 Драган 

Чингелић 
5,00 / III 9 Бојан 

Ђелкапић   
4,95 / 

I 10 Бојан 

Ђелкапић   
5,00 /     

        
II1 Бојан 

Ђелкапић   
4,90 / IV 1 Бојан 

Ђелкапић   
4,88 / 

II 2 Бојан 

Ђелкапић   
4,93 / IV 2 Драган 

Чингелић 
4,83 / 

II 3 Бојан 

Ђелкапић   
4,97 / IV 3 / / / 

II 4 Драган 

Чингелић 
4,97 / IV 4 Бранко 

Симић 
5,00 1 

II 5 Дара Булић 5,00 / IV 5 Бранко 

Симић 
5,00 / 

II 6 Дара Булић 4,97 1 IV 6 Бранко 

Симић 
4,76 / 

II 7 Дара Булић 4,80 / IV 7 Бранко 

Симић 
4,87 / 

II 8 Дара Булић 4,93 / IV 8 Бранко 

Симић 
5,00 / 

II 9 Драган 

Чингелић 
5,00 / IV 9 Драган 

Чингелић 
4,89 / 

    IV 10 Бојан 

Ђелкапић   
5,00 / 
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Здравље и спорт 

Одељење  Професор  средња оцена 

I 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 2 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 4 Бранко Симић 4,95 

I 5 Бојан Ђелкапић 5,00 

I 6 Бранко Симић 5,00 

I 7 Бранко Симић 4,71 

I 8 Бранко Симић 4,91 

II 1 Бојан Ђелкапић 5,00 

II2 Бојан Ђелкапић 5,00 

II 3 Бојан Ђелкапић 5,00 

II 4 Бојан Ђелкапић 5,00 

II 5 Бранко Симић 4,88 

II 6 Бранко Симић 4,91 

II 7 Бранко Симић 5,00 

II 8 Бранко Симић 5,00 
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Математика 
Одељење Професор Седња 

оцена 

Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Видаковић Валентина 3.17 3/1 Лазар Станојковић 2.77 

1/2 Видаковић Валентина 3.13 3/2 Лазар Станојковић 3.00 

1/3 Лазар Станојковић 3.15 3/3 Лазар Станојковић 3.42 

1/4 Александра Недић 3,32 3/4 Тања Чолић 3,35 

1/5 Видаковић Валентина 3.52 3/5 Тања Чолић 3,72 

1/6 Александра Недић 3,43 3/6 Тања Чолић 3,52 

1/7 Поповић Александра  3,33 3/7 Мирослав Глигоров 3,39 

1/8 Поповић Александра  3,42 3/8 Тања Чолић 3,40 

1/9 Поповић Александра  3,90 3/9 Невена Лукић 3.45 

1/10 Поповић Александра 4,05 4/1 Видаковић Валентина 3.38 

2/1 Настасијевић Милена 3.10 4/2 Видаковић Валентина 3.00 

2/2 Настасијевић Милена 3.00 4/4 Мирослав Глигоров 3,46 

2/3 Настасијевић Милена 3.06 4/5 Мирослав Глигоров 3,66 

2/4 Лазар Станојковић 3.13 4/6 Мирослав Глигоров 3,90 

2/5 Александра Недић 3,32 4/7 Ружица Богдановић 4,03 

2/6 Александра Недић 3,03 4/8 Ружица Богдановић 3,74 

2/7 Ружица Богдановић 3,70 4/9 Невена Лукић 3.63 

2/8 Ружица Богдановић 3,67 4/10 Невена Лукић 3.14 

2/9 Невена Лукић 3.15    
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Рачунарство и информатика 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

Одељење Професор Просечна 

оцена 

1/1 Филип Радуловић 4,82 3/1 Вера Буловић 4,90 

Милена 

Настасијевић 

4,69 

1/2 Филип Радуловић 4,53 3/2 Вера Буловић 5,0 

Оливера Беговић 3,69 

1/3 Филип Радуловић 4,85 3/3 Вера Буловић 5,0 

1/4 Оливера Беговић 4,33 3/4 Вера Буловић 5,0 

Милена 

Настасијевић 

4,62 

1/5 Оливера Беговић 4,53 3/5 Саша Домазетовић 5,0 

Милена 

Настасијевић 

4,56 

1/6 Оливера Беговић 4,60 3/6 Оливера Беговић 5,0 

Милена Настасијевић 4,47 

1/7 Оливера Беговић 4,0 3/7 Саша Домазетовић 5,0 

Милена 

Настасијевић 

4,57 

1/8 Саша Домазетовић 5,0 3/8 Саша Домазетовић 5,0 

  

2/1 Горан Милошевић 3,60 4/1 Вера Буловић 5,0 

Оливера Беговић 3,06 

2/2 Радана Кизић 4,20 4/2 Вера Буловић 5,0 

2/3 Оливера Беговић 3,25 4/4 Саша Домазетовић 5,0 

2/4 Оливера Беговић 3,71 4/5 Вера Буловић 5,0 

Горан Милошевић 3,12 Саша Домазетовић 5,0 

2/5 Оливера Беговић 4,37 4/6 Вера Буловић 5,0 

Горан Милошевић 3,47 Саша Домазетовић 5,0 

2/6 Горан Милошевић 3,75 4/7 Вера Буловић 5,0 

Наташа Мајстровић 4,2 Саша Домазетовић 5,0 

2/7 Оливера Беговић 4,06 4/8 Вера Буловић 5,0 

Горан Милошевић 3,47 Саша Домазетовић 5,0 

2/8 Наташа Мајстровић 4,53    
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Рачунарски предмети: 

 
Одељење Предмет Наставник Просечна 

оцена 

1/9 Програмирање Бранко Врховац 4,90 

1/9 Примена рачунара Радана Кизић 4,81 

1/9 Рачунарски системи Филип Радуловић 5,0 

1/10 Програмирање Горан Милошевић 4,55 

1/10 Примена рачунара Радана Кизић 4,85 

1/10 Рачунарски системи Филип Радуловић 5,0 

2/9 Програмирање Милош Пушић 4,5 

2/9 Примена рачунара Радана Кизић 4,70 

2/9 Оперативни системи и рачунарске 

мреже 

Филип Радуловић 4,40 

3/9 Програмирање Милош Пушић 4,85 

3/9 Објектно оријентисано 

програмирање 

Бранко Врховац 4,65 

3/9 Примена рачунара Филип Радуловић 4,75 

3/9 Базе података Радана Кизић 4,50 

4/9 Базе података Милош Пушић 4,68 

4/9 Веб програмирање Александар 

Герасимовић 

4,53 

4/9 Програмске парадигме Наташа Мајстровић 4,42 

4/10 Базе података Бранко Врховац 4,86 

4/10 Веб програмирање Александар 

Герасимовић 

4,64 

4/10 Програмске парадигме Наташа Мајстровић 4,64 
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Географија: 
одељење  професор  средња 

оцена 

одељење  професор  средња 

оцена 

1/1 Борислав Светозаревић 4.40 2/3 Тања Димитријевић 4.45 

1/2 Борислав Светозаревић 4.03 2/4 Тања Димитријевић 4.35 

1/3 Борислав Светозаревић 3.76 2/5 Тања Димитријевић 4.48 

1/4 Синша Вукадиновић 4.55 2/6 Тања Димитријевић 4.67 

1/5 Синша Вукадиновић 4.61 2/7 Тања Димитријевић 4.50 

1/6 Синша Вукадиновић 4.61 2/8 Тања Димитријевић 4.77 

1/7 Синша Вукадиновић 4.44 2/9 Тања Димитријевић 4.68 

1/8 Синша Вукадиновић 4.47 3/1 Борислав Светозаревић 4.30 

1/9 Тања Димитријевић 4.52 3/2 Борислав Светозаревић 3.63 

1/10 Тања Димитријевић 4.80 3/3 Борислав Светозаревић 4.77 

2/1 Тања Димитријевић 4.45 3/4 Борислав Светозаревић 4.24 

2/2 Тања Димитријевић 4.57    
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Хемија 

Одељење  Професор  Средња   

оцена 

Одељење  Професор  Средња   

оцена 

1/1  Тијана Ерчић  3,70  2/6  Јасна Петровић  3,З8 

1/2  Тијана Ерчић  3,17  2/7  Јасна Петровић  3,ЗЗ 

1/3  Тијана Ерчић  3,15  2/8  Јасна Петровић  3,40 

1/4  Славица Јелић  3,45  2/9  Тамара Савић  3,05 

1/5  Славица Јелић  3,58  3/4  Тамара Савић  3,71 

1/6  Славица Јелић  3,00  3/5  Тамара Савић  3,9З 

1/7  Славица Јелић  3,11  3/6  Катарина Митрић  3,70 

1/8  Тијана Ерчић  3,76  3/7  Катарина Митрић  3,68 

1/9  Тијана Ерчић  4,19  3/8  Катарина Митрић  3,57 

1/10  Тијана Ерчић  4,10  4/4  Тијана Ерчић  3,62 

2/1  Тамара Савић  3,00  4/5  Славица Јелић  3,25 

2/2  Тамара Савић  3,43 4/6  Славица Јелић  3,45 

2/3  Тамара Савић  3,42  4/7  Славица Јелић  3,30 

2/4  Тамара Савић  3,35  4/8  Славица јелић  3,10 

2/5  Славица Јелић  2,94   Актив Хемије  3,44 

 
Број ученика са недовољним успехом и неоцењених по одељењима: 

Одељење  Професор  број ученика са  недовољним   
успехом 

број   
неоцењених   
ученика 

1/7  Славица Јелић   2 / 

2/5  Славица Јелић   4 / 

2/6 Јасна Петровић 1 2 

2/8  Јасна Петровић  /  1 

З/4  Тамара Савић  1  / 

4/5  Славица Јелић  1  1 

4/8 Славица Јелић  1  

  Укупно:  
10 ученика 

Укупно:  
4 ученика 
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Примењене науке (1. и 2. разред)  и Примењене науке 1 (3. и 4. разред):  

Одељење  Професор  Средња  

оцена 
Одељење

  
Професор  Средња   

оцена 

1/1  Мирјана Алексић  4,89  3/1  Мирјана Алексић 5,00 

1/2  Мирјана Алексић  5,00  3/2  Мирјана Алексић 4,82 

1/ 3 Мирјана Алексић  5,00  3/З  Мирјана Алексић  4,77 

1/4  Мирјана Алексић  5,00  3/4  Мирјана Алексић  5,00 

1/5  Мирјана Алексић  5,00  3/5  Мирјана Алексић  5,00 

1/6  Мирјана Алексић  5,00  3/6  Мирјана Алексић  5,00 

1/7  Мирјана Алексић  5,00  3/7  Мирјана Алексић  5,00 

1/8  Мирјана алексић  5,00  3/8  Мирјана Алексић  5,00 

2/1  Мирјана Алексић  5,00  4/6  Мирјана Алексић  5,00 

2/4  Мирјана Алексић  5,00  4/2  Тијана Ерчић  5,00 

2/5  Мирјана Алексић  5,00  4/4  Тијана Ерчић  5,00 

2/6  Мирјана Алексић  4,94  4/5  Тијана Ерчић  5,00 

2/7  Мирјана Алексић  5,00  4/7  Тијана Ерчић  5,00 

2/8  Мирјана Алексић  5,00  4/8  Тијана Ерчић  5,00 

  4,99    4,97 
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Физика 

одељењ

е 
професор 

средња 
одељење професор 

средња 

оцена оцена 

11
  Милена Дамјановић 3,93 31

  Светлана Дамјановић 
2,90 

12
  Милена Дамјановић 3,53 32

  Светлана Дамјановић 
3,22 

13
  Милена Дамјановић 3,41 33

  Светлана Дамјановић 
3,58 

14
  Милан Прокић 4,09 34

  Светлана Дамјановић 
3,81 

15
  Милан Прокић 3,87 35

  Светлана Дамјановић 
4,00 

16
  Милан Прокић 3,87 36

  Светлана Дамјановић 
3,67 

17
  Милан Прокић 3,70 37

  Милан Прокић 
4,10 

18
  Милан Прокић 3,27 38

  Милан Прокић 
4,20 

19 Милена Дамјановић 3,90 39 Славиша Весић 
3,35 

110 Милена Дамјановић 3,80   
 

21
  Славиша Весић 2,90 41

  Чедо Шкорић 
4,09 

22
  Чедо Шкорић 3,60 42

  Чедо Шкорић 
3,89 

23 Чедо Шкорић 3,87 44
  Виолета Лујић 

3,54 

24
  Чедо Шкорић 4,52 45

  Виолета Лујић 
3,34 

25
  Славиша Весић 3,13 46

  Виолета Лујић 
3,55 

26
  Славиша Весић 3,50 47

  Виолета Лујић 
3,20 

27
  Славиша Весић 3,33 48

  Светлана Дамјановић 
3,29 

28
  Милан Прокић 3,90 49 Чедо Шкорић 

4,16 

29 Славиша Весић 2,84 410 Чедо Шкорић 
4,27 
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Биологија 

 
Одељење Професор Средња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Домaзетовић Драгана 3,93 3/1 Перовић Снежана 5,00 

1/2 Домaзетовић Драгана 3,30 3/2 Перовић Снежана 4,89 

1/3 Домaзетовић Драгана 3,39 3/3 Перовић Снежана 4,90 

1/4 Килибарда Тања 4,77 3/4 Килибарда Тања 4,48 

1/5 Каличанин Зорана 4.94 3/5 Килибарда Тања 4,68 

1/6 Каличанин Зорана 4.83 3/6 Килибарда Тања 4,48 

1/7 Каличанин Зорана 4.96 3/7 Каличанин Зорана 4.81 

1/8 Каличанин Зорана 4.76 3/8 Каличанин Зорана 4.70 

1/9 / / 3/9 Перовић Снежана 4,45 

1/10 / / 4/1 / / 

2/1 Домaзетовић Драгана 4,45 4/2 / / 

2/2 Домaзетовић Драгана 4,50 4/4 Каличанин Зорана 4.92 

2/3 Перовић Снежана 4,52 4/5 Килибарда Тања 4,62 

2/4 Перовић Снежана 4,48 4/6 Килибарда Тања 4,82 

2/5 Домaзетовић Драгана 4,55 4/7 Каличанин Зорана 5,00 

2/6 Домaзетовић Драгана 4,55 4/8 Килибарда Тања 4,61 

2/7 Домaзетовић Драгана 4,60 4/9 Перовић Снежана 4,11 

2/8 Домaзетовић Драгана 5,00 4/10 Перовић Снежана 4,45 

2/9 / /    
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Историја 
Одељење Професор Средња 

оцена 
Одељење Професор Средња 

оцена 

1/1 Сузана Димитријевић 4,07 2/6 Биљана Крстић 4,21 

1/2 Сузана Димитријевић 3,53 2/7 Стефан Дамњановић 4,40 

1/3 Сузана Димитријевић 3,65 2/8 Биљана Крстић 4,13 

1/4 Биљана Крстић 3,61 2/9 Драгана Радосављевић 4,20 

1/5 Биљана Крстић 4,39 3/1 Драгана Радосављевић 3,67 

1/6 Стефан Дамњановић 3,53 3/2 Драгана Радосављевић 3,70 

1/7 Стефан Дамњановић 3,81 3/3 Драгана Радосављевић 4,19 

1/8 Стефан Дамњановић 3,48 3/4 Стефан Дамњановић 4,55 

1/9 Сузана Димитријевић 4,81 3/5 Сузана Димитријевић 4,79 

1/10 Драгана 

Радосављевић 
4,40 3/6 Сузана Димитријевић 4,96 

2/1 Сузана Димитријевић 3,97 3/7 Сузана Димитријевић 4,97 

2/2 Драгана 

Радосављевић 
3,97 3/8 Сузана Димитријевић 4,70 

2/3 Сузана Димитријевић 2,87 4/1 Драгана Радосављевић 4,06 

2/4 Драгана 

Радосављевић 
3,84 4/2 Драгана Радосављевић 4,11 

2/5 Стефан Дамњановић 4,30    

 

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    
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Методологија научног истраживања 

Одељење Професор Просечна 

оцена 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
3/1 Данило Полић 5.00 4/1 Данило Полић 5.00 
3/2 Данило Полић / 4/2 Данило Полић 5.00 
3/3 Данило Полић 5.00 4/4 Данило Полић / 
3/4 Данило Полић 5.00 4/5 Данило Полић / 
3/5 Данило Полић 5.00 4/6 Данило Полић 5.00 
3/6 Данило Полић 5.00 4/7 Данило Полић 5.00 
3/7 Данило Полић 5.00 4/8 Данило Полић 5.00 
3/8 Данило Полић 5.00    

      

 

Религије и цивилизације 

Одељење Професор Просечна 

оцена 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

3/1 Стефан 

Дамњановић 
5,00 4/1 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/2 Биљана Крстић 5,00 4/2 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/3 Биљана Крстић 5,00 4/4 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/4 Стефан 

Дамњановић 
5,00  4/5 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/5 Стефан 

Дамњановић 
5,00 4/6 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/6 Биљана Крстић 5,00 4/7 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/7 Стефан 

Дамњановић 
5,00 4/8 Стефан 

Дамњановић 
5,00 

3/8 Стефан 

Дамњановић 
4,83 4/8 Стефан 

Дамњановић 
5,00 
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Филозофија 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
3/1 Немања Каначки 4.53 4/1 Ирис Јанковић 3,26 
3/2 Каначки Немања 4.59 4/2 Ирис Јанковић 3,14 
3/3 Немања Каначки 4.61 4/4 Ирис Јанковић 3,45 
3/4 Немања Каначки 4.81 4/5 Ирис Јанковић 3,72 
3/5 Немања Каначки 4.97 4/6 Ирис Јанковић 3,45 
3/6 Немања Каначки 4.96 4/7 Ирис Јанковић 3,43 
3/7 Немања Каначки 4.94 4/8 Ирис Јанковић 3,26 
3/8 Немања Каначки 4.87 4/9 Ирис Јанковић 3,68 

   4/10 Ирис Јанковић     3,77 

 

Социологија 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
4/1 Снежана Кузмановић 4.26 4/6 Снежана Кузмановић 4.52 
4/2 Снежана Кузмановић 4.25 4/7 Снежана Кузмановић 4.63 
4/4 Снежана Кузмановић 4.35 4/8 Снежана Кузмановић 4.23 
4/5 Снежана Кузмановић 4.54 4/9 Снежана Кузмановић 3.84 

   4/10 Снежана Кузмановић 4.09 

 

Психологија 
Одељење Професор Просечна 

оцена 
Одељење Професор Просечна 

оцена 

2/1 Ивана Поповић 4,00 2/4 Ивана Поповић 4,26 

2/2 Александра Спасојевић 4,57 2/5 Ивана Поповић 4,39 

2/3 Александра Спасојевић 4,39 2/6 Ивана Поповић 4,06 

2/9 Александра Спасојевић 4,60 2/7 Ивана Поповић 4,20 

3/9 Александра Спасојевић 4,79 2/8 Ивана Поповић 4,53 
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Успех ученика првог разреда на крају првог полугодишта школске 2022/23. 
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Успех ученика другог  разреда на крају првог полугодишта школске 2022/23.  
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Успех ученика трећег разреда на крају првог полугодишта школске 2022/23.  
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Успех ученика четвртог  разреда на крају првог полугодишта школске 2022/23. 
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Успех ученика свих разреда на крају првог полугодишта школске 2022/23. 

 

 


