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1. ИЗВОД ИЗ ЛЕТОПИСА 

 
ЛЕТОПИС ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

Школска 2018/19. година 

 

СЕПТЕМБАР 

Школску 2018/19. годину смо отпочели 

пријемом нове генерације ученика и 

заједничким првим школским часом у свечаној 

сали Шесте београдске гимназије. Нове 

ученике дочекале су њихове одељењске 

старешине, а директор им је пожелео много 

успеха у школовању. Новина у раду школе је и 

увођење система ЕсДневник којим се школа 

укључује у пројекат дигитализације наставног 

процеса. 

Крајем месеца, успешно су реализоване 

екскурзије ученика друге, треће и четврте године. 

 

ОКТОБАР 

Чланови Ученичког парламента учествовали су у оквиру Дечије недеље на интерактивној седници 

Ученичких парламената из двадесет општина у Србији, која се одржавала у Дому Народне 

скупштине.  

 

Од 11. до 14. октобра спроведен је пројекат “Beyond borders“  у оквиру RYCO-а Регионалне 

интеграције младих земаља Западног Балкана у Првој гимназији у Сарајеву, уз учешће гимназије 

из Подгорице „Слободан Шкеровић“ , „Јосип Броз Тито“ из Скопља и Шесте београдске гимназије.  



  

 

 
 
 

 

 

„Музиком за нови почетак“ назив је манифестације на којој су 19. октобра у Подгоричкој гимназији 

наступили ученици наше школе. За ту прилику јe оформљен школски бенд „Шестар“. 

Дан школе и 85 година њеног постојања обележили смо 29.10.2018. пригодном свечаном 

академијом, коју је својим присећањем на дане у Шестој увеличао и наш прослављени глумац 

Иван Бекјарев. 

               

Част нам је што је наша школа одликована европском ознаком квалитета за учешће у eTwinning 

пројектима. 

 

 

 



  

 

 
 
 

 

 

НОВЕМБАР  

Ове године су под називом „Поглед у будућност“ одржани дванаести по реду „Новембарски дани 

Соње Жарковић“, а тим поводом реализоване су бројне активности ученика и наставника у школи 

и ван школе. 

     

                        

 

Сарадња са организацијом „Друг није мета“ реализована је кроз акцију „Подели пријатељство“, у 

којој су ученицима дељени ранчеви са садржајем који је требало да поделе са пријатељем. 

 

У Руском центру за науку и културу у Београду 11. новембра 2018. одржан је IV географски 

диктат Руског географског друштва, у ком су узели учешће ученици наше школе.         

                     



  

 

 
 
 

 

Још једном је одржан позоришни фестивал Културица у позоришту Пинокио. Шеста београдска 

гимназија учествовала је са драмом Људмиле Разумовске „Драга Јелена Сергејевна“ и победила.  

 

ДЕЦЕМБАР  

Хемијска секција „Чаробна хемија“ и ове године је 

посетила фестивал науке. Тема овогодишњег 12. 

фестивала науке била је „Земља будућности“. Ученици 

су присуствовали предавању истраживачког 

центра INRIA из Француске с темом: „Да ли роботи могу 

да чују“? У оквиру ове акције посетили смо и Музеј 

Јована Цвијића и слушали о раду нашег великог 

научника.  

 

 

Ове године је УНЕСКО клуб Шесте београдске 

гимназије прославио 15 година свог постојања и 

рада. У ту част приређена је изложба у холу 

школе.  

 

 

ЈАНУАР  

Јануар, месец светосавља, посветили смо активностима које одају почаст Светом Сави и 

његовом раду.  

Прославили смо школску славу свечаним обредом и едукативном академијом, коју су увеличали 

својим присуством бројни драги гости. Овом приликом направљена је и изложба писама који 

представљају продукт рада пројекта „Дворска канцеларија“.   

   

 



  

 

 
 
 

 

ФЕБРУАР 

По повратку са зимског распуста на часовима секција и додатне наставе интензивирали смо 

припреме за такмичења из свих предмета. Наша школа је била домаћин такмичења из историје и 

тиме смо отворили такмичарску сезону која је трајала током наредних месеци и донела нам много 

радости и поноса. 

 

МАРТ  

Од 25. до 29. марта реализована је мобилност наставника наше школе у оквиру Еразмус+ 

пројекта „Матура у мојој школи“ са циљем да се путем размене искустава са колегама из региона 

што боље припремимо за државну матуру коју ће први полагати ученици овогодишњег другог 

разреда. 

       

Такође, остварили смо контакт и потписали Протокол о сарадњи са колегама из опште гимназије 

„Катарина Бранковић Кантакузина“ из Загреба. 

 

АПРИЛ 

Четрнаест ученица наше школе, укључујући и оне које похађају одељење за ученике са изузетним 

способностима за информатику и рачунарство, учествовало је у "Недељи женских прича у ИТ-ју". 

 

     



  

 

 
 
 

 

Програмом рада УНЕСКО клуба школе и Федерације УНЕСКО клубова Србије, у периоду од 27. 

априла до 04. маја 2019. године реализована је планирана пројектна настава едукације и учешћа 

у истраживачком студијском путовању посете објекта УНЕСКО баштине Европе  –  „Париз 2019“. 

        

 Не заборавимо да нагласимо да су наши ученици оставрили изузетне резултате на највишим 

нивоима бројних такмичења из области различитих наука. 

 

МАЈ 

Традиционални хуманитарни концерт у свечаној сали одржан је 10. маја. Поред школског хора, 

школског бенда и соло-тачака матураната, наступила су и два бенда бивших ученика.  

               



  

 

 
 
 

 

Ученици наше школе су 27. маја 2019. у оквиру манифестације „Мај - месец математике 
М3“, заједно са ученицима основних школа и менторима организовали и спровели акцију 
„Шетајуће математичко знање“ на улицама Београда. Цео пројекат је реализован у 
периоду од јануара до маја 2019. године и подржан је од Центра за промоцију  науке. 
 

      

      
 

Од 20. до 27. маја 2019. године наша школа била је домаћин и организатор манифестације под 

називом „Светлост, љубав, живот“. Манифестацију су, поред свечане академије којој је 

присуствовао патријарх српски Иринеј, увеличале и бројне друге активности, а све то у част 

патријарха Павла, који је и сам у једном периоду био ученик Шесте београдске гимназије.  

 



  

 

 
 
 

 

 

Крајем маја испратили смо још једну генерацију матураната.  

 

 

ЈУН  

Шеста београдска гимназија угостила је Серхиа Белмонтеа (Sergio Belmonte), шпанског 

математичара и мађионичара. На уникатан и занимљив начин Серхио је ученицима показао да 

математика не представља само баук, већ да постоје и интересантне теме као што су теорија 

бројева и комбинаторика. 

 



  

 

 
 
 

 

Чланови УНЕСКО клуба и ове године су спроводили акцију „Чеп за хендикеп“. 

 

 

ЈУЛ  

Уписали смо нову генерацију ученика у 10 одељења првог разреда. На распуст одлазимо пуни 

прелепих успомена на протеклу школску годину.  

 

АВГУСТ   

По повратку са годишњег одмора, наставници се припремају за почетак нове школске године. 

Радујемо се новим изазовима, искуствима и знању, који нас очекују у новој школској години.  

 

 

 

 

  



  

 

 
 
 

 

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ 

2.1  Извештај о раду Стручног већа за српски језик у школској 
2018/2019. 

 
Чланови Већа: Васиљевић Леви Оливера, Влачо Славица, Вујисић Данијела, Кречковић 
Тамара (председник Већа), Павловић Мина, Рајић Олгица, Шандор Зринка 
 
Чланови Већа реализовали су све активности и испунили циљеве наведене у Годишњем 
плану рада школе за 2018/2019. 
 
У школској 2018/2019. години Стручно веће састало се осам пута. 
На састанцима је било говора о темама и дискусијама о којима се говорило на  
састанцима Педагошког колегијума, а разматрана су и текућа питања. 
 
ОКТОБАР 
 
Председник је известио остале чланове о закључцима са Педагошког колегијума, 
разговарало се о организацији и подели дужности за предстојеће школске манифестације 
(Дан школе, Светосавска академија, новогодишњи програм за децу запослених, 
хуманитарне акције). 
 
ДЕЦЕМБАР 
 
Било је речи о уједначавању критеријума, стручном усавршавању и припреми прославе 
Савиндана. 
 
На наредном састанку чланови Већа предлагали су теме за матурске радове. 
 
ФЕБРУАР 
 
Планирање и договор везан за календар предстојећих такмичења (књижевна 
олимпијада,такмичење рецитатора, такмичење из српског језика, такмичење у драмском 
стваралаштву, литерарни конкурси). 
 
Усвојене су теме за матурске радове и одређени су ментори за ову годину. 
 
АПРИЛ 
 
Извештај са Педагошког колегијума и анализа постигнутих резултата на такмичењима 
(саставни део ГИРШе за 2018-2019). 
 
ЈУН 
 
Договор о уџбеницима које ће ученици користити следеће школске године (једногласно је 
изабрана ЕДУКА). 
 
ЈУЛ 
 
Мина Павловић информисала је остале чланове Већа о пројекту „Матура у мојој школи”. 



  

 

 
 
 

 

Разматрана су питања у вези са израдом Плана и Извештаја за ову школску годину. 
Дат је предлог поделе часова, као и поделе рада везане за секције и пројекте (саставни 
део ГПРШ за 2019-2020) који је прослеђен помоћнику директора. 
 
 
Током године ђаци су били у прилици да учествују у бројним литерарним конкурсима и на 
радионицама. 
Чланови Већа су редовно водили ученике на позоришне представе.  
Организовале смо и узајамно посећивале угледне часове (подаци у Извештају о раду 
школе за 2018/2019). 
Планирале и спроводиле иницијално тестирање  ученика у свим разредима. 
Усаглашавале смо критеријуме о оцењивању према направљеном Правилнику за нашу 
школу. 
Чланови су редовно информисани о раду Педагошког колегијума и спроводиле смо 
закључке донете на састанцима. 
Организовале смо све културне манифестације у школи или у њима активно учествовале: 
Дан школе, Савиндан, новогодишња представа за децу запослених,  „Дани патријарха 
Павла”; промоција књиге песама „У мору си” ученице Бојане Стошић, књижевни сусрет у 
библиотеци „Бранко Миљковић”, као финално вече Звездаријаде. 
Организовале смо учешће наших ђака на Звездаријади, Културици и бројним, 
горенаведеним такмичењима, са којих су деца донела бројне награде (Извештај). 
Током године оствариване су и планиране активности везане за пројекат Матура у мојој 
школи и Соњини новембарски дани. 
Школски е-часопис редовно излази (четири броја). 

2.2.  Извештај о раду Стручног већа страних језика у школској 2018/19. 

 
НАПОМЕНА: Извештаји су рађени тимски, поделом задужења на нивоу Већа, због дужег 
одсуства руководиоца Већа услед болести. 
Стручно веће страних језика чине: 

1. Баковић Светлана, професор латинског језика; 
2. Богићевић Марија, професор латинског језика; 
3. Грујев Крум, професор руског језика; 
4. Златановић Светлана, професор немачког језика; 
5. Јарић Александра, професор енглеског језика; 
6. Марковић Душица, професор немачког језика (замена Дражић Тамара); 
7. Михајловић Горан, професор енглеског језика; 
8. Николић Јована, професор енглеског језика (замена Мићановић Марија); 
9. Пантић Соња, професор француског језика; 
10. Плазибат Сандра, професор енглеског језика; 
11. Радовић Весна, професор енглеског језика; 
12. Рашевић Јелена, професор француског језика (замена Јанковић Дејан); 
13. Стојановић Мирјана, професор немачког језика; 
14. Стојиљковић Ана, професор енглеског језика. 

 
Укупно су одржана четири састанка Стручног већа и то: 23.10.2018, 12.12.2018, 
26.12.2018. и 1.07.2019. године.  
Веће је школску 2018/19. годину започело разматрањем резултата са иницијалног тест у 
првом разреду. Извештаји са истим послати су електронским путем, а закључак 
Предметног већа енглеског језика јесте да је већина првака на завидном нивоу знања 
језика. Стога је Веће указало нa потребу за променом уџбеничког комплета почевши од 
наредне школске године, што је и реализовано. 



  

 

 
 
 

 

Иницијални тестови рађени су само у првом разреду.  
 
Колеге су редовно подносиле извештаје о посети програмима стручног усавршавања 
током целе године, закључно са 31.8.2019. Једно излагање планирано је у августу по 
повратку са годишњег одмора. 
 
У децембру су прикупљени предлози тема за матурски испит. 
 
Веће се, затим, није састало дужи временски период због оправданог одсуства 
колегинице Душице Марковић, која је у текућој години руководила Већем, а обавезе у 
вези са прикупљањем и предајом материјала у јуну подељене су између чланова Већа 
како би се посао урадио на време. Подела је забележена у записнику са састанка од 
1.07.2019. године.  
 
Реализована су такмичења из енглеског и немачког језика (на школском, градском и 
републичком нивоу), два угледна часа у корелацији са предметом Српски језик и 
књижевност „Ромео и Јулија“, и  „Гете – 270 година касније“, као и језичке радионице у 
сарадњи са Универзитетом Сингидунум.   
 
Због дужих оправданих одсуства три колегинице имале су замене, а са две колегинице је 
организован менторски рад ради упућивања у посао оцењивања писмених задатака и 
закључивања оцена на крају школске године.  
 
Семинари планирани у појединачним документима нису похађани, већ они које је 
организовала школа. 
Великих одступања у раду Већа, сем проблема административне природе, ове школске 
године није било. 
Понекад је било проблема при заказивању термина допунске и додатне наставе због 
захтевног распореда часова, као и због недостатка слободних просторија.  

 

2.3.  Извештај о раду Стручног већа друштвених наука у школској 
2018/19. 

 
  Стручно веће друштвених наука чини 12 наставника:  Бијелановић Мирјана (Устав 
и права грађана), Ђорђевић Тамара (Психологија, Грађанско васпитање и Језик, медији и 
култура), Живановић Владимир (Социологија) стручна замена Тамаре Бакић, Јашовић 
Борис (Грађанско васпитање),  Ковачевић Ана (Грађанско васпитање), Маловић Козић 
Љиљана (Филозофија), Мандић Драгана (Грађанско васпитање), Владимир Милутиновић 
(Филозофија), Дубравка Носовић (Психологија), Јелена Петрановић (Верска настава), 
Будимир Рондовић (Социологија), Стогов Игор (Грађанско васпитање). 
 Одржано је 5 састанака Стручног већа са записницима (23.10. и 25.10.2018; 
13.12.2018; 15.5.2019. и 1.7.2019. рачунајући и један у августу),а  радни састанци су били 
у складу са упутствима са Педагошког колегијума. 

Подела часове за наредну школску годину извршена без већих проблема, одабир 
уџбеника са изменом из Филозофије и планом за промоцију у новоотвореном кабинету за 
Филозофију, рецензент Љиља Маловић Козић. Одржани су матурски испити из предмета 
Устав и право грађана, Психологија, Социологија (24 часа консултација), Филозофија. 
Усаглашено смо предложили Бојану Стошић 4/3 за ученика генерације друштвених наука. 
Извршили смо петогодишњи пресек семинара уз још планираних, урадили онлајн 
самовредновање. Колегеница Тамара Ђорђевић је учествовала у раду ИОП 1. Допринели 
смо раду школских тимова.  



  

 

 
 
 

 

У оквиру Стручног већа запажен је рад школских секција (психолошке,  
филозофске, Активан грађанин) са бројним ваннаставним активностима у школи и ван 
школе.  

Крај школске године је обележила пројектна манифестација „Светлост, љубав, 
живот“, као иницијатива Друштвених наука Шесте београдске гимназије, наставнице 
Дубравке Носовић, Јелене Петрановић и Љиље Маловић Козић од 20. до 27. маја. 
Програм је објединио корелацију више предмета и низ ваннаставних активности у школи 
и ван школе што је у појединачним извештајима ментора секција. Организована је посета 
манастиру Раковица, као и симпозијум „100 година од завршетка Првог светског рата“, 
такмичење у беседништву „Славослов“ у Смедереву, посета Цркви Светог Марка и 
Скупштини, приредба поводом 800 година аутокефалности СПЦ, такмичење у малом 
фудбалу у Недељи богословља, уручивање помоћи деци у Свратишту, изложба ликовних 
радова у Центру за културу „Влада Дивљан“, посета Историјском музеју Србије. 

Приредба „Субкултура и контракултура“ била је намењена матурантима, а 
реализована је у свечаној сали школе у облику маскенбала у организацији наставника 
Владимира Живановића. 

Борис Јашовић је са ученицима извео посету Дечијем свратишту у Крфској 7а, 
посету Дому Скупштине Републике Србије и посету старом здању Скупштине Републике 
Србије, а у реализацији истих посета учествовала је и Драгана Мандић. Посета 
Републичком омбудсману и посета Министарству спољних послова Републике Србије 
организована је од стране Миљане Бјелановић. 

Актив наставника грађанског васпитања је током године обезбедио промоцију 
факултета и усмерио ученике на исправну професионалну оријентацију и каријерно 
вођење. Били су представљени следећи факултети: Правни, Машински, Сингидунум, 
Филозофски, ФОН, Факултет драмских уметности, Факултет за међународну политику и 
безбедност, те Богословски.  

Настављена је сарадња са Црвеним крстом и међупредметна сарадњу са 
предметом биологија на теме ХИВ (за ученике првог разреда), психактивне супстанце (за 
ученике другог разреда) и трговина људима (трећи разред). Организоване су три посете 
предавача са Интернационалног универзитета у Новом Пазару, Одељења за правне 
науке у оквиру пројекта „Научи, препознај, реши“, а с циљем унапређења безбедности 
ученика и превенције агресивног понашања младих.  

Настава је реализована без одступања, опремљеност кабинета 13, 20, 22, 23, 24, 
229 и новог кабинета може бити много боља а циљ нам је побољшати услове за рад до 
почетка следеће школске године. 

2.4. Извештаj о раду стручног већа историје у школској години 
2018/2019. 

 
Чланови Стручног већа: 
Ђолић Сузана, Маријан Владо, Матић Жељко, Мауковић Петар, Мишић Драгана, 
Павловић-Шудић Љиљана 

 
Стручно веће је у току школске године одржало 4 састанка. Веће се, у складу са 

годишњим планом рада, бавило утврђивање почетног нивоа знања ученика, употребом 
савремене технологије као наставног средства и примена у настави, реализацијом 
осталих облика образовног рада (допунска и додатна настава), планирање подршке 
ученицима и праћење реализације подршке ученицима, планирањем писмених провера 
знања, уређењем и одржавањем кабинета, стручним усавршавањем, припремом и 
реализацијом такмичења ученика (у школи је организовано градско такмичење), 
планирањем и реализацијом матурских испита, избором најбољих ученика из области 
друштвених наука, анализом успеха ученика, планирањем и реализацијом корелације са 



  

 

 
 
 

 

другим предметима и иновација у настави, избором уџбеника за наредну школску годину, 
поделом задужења унутар СВ за наредну школску годину. 

Веће се није бавило планирањем и реализацијом мерења постигнућа ученика на 
крају школске године, јер ове године школа није организовала годишње тестирање. 

  

 

2.5. Извештај о раду Стручног већа за математику у школској 
2018/19. 

 
Председник Стручног већа: Ана Јоковић                                                                      

Чланови (по азбучном реду): Авдић Наташа, Башић Људмила, Дабић Костић Наташа,   
Јоковић Ана, Кечкић Лидија, Кнежевић Јован, Лазовић Сузана и  Перуничић Јасмина.  

Одржано је десет састанака, а у складу са планом рада већа реализовано је следеће: 
- Договорена израда глобалних (годишњих) планова рада за редовну наставу сва четири 

разреда оба смера, као и за одељење информатичког смера, израда плана рада за 
остале облике рада на основу задужења наставника по 40-часовној радној недељи; 

- Чланови већа су изабрали семинаре за стручно усавршавање ван установе и израдили 
индивидуалне планове стручног усавршавања. Евиденција о Стручном усавршавању за 
сваког члана већа се налази у табели у оквиру Извештаја о раду школе; 

- Чланови већа су у оквиру хоризонталне сарадње направили и реализовали план 
међусобних посета часова. Педагог школе Дубравка Радошевић и педагог приправник 
Марија Филиповић посетиле су часове свих чланова већа. Приправнику Наташи Авдић 
у другом полугодишту додељен је ментор Сузана Лазовић. На крају првог полугодишта 
извршено је анкетирање ученика и самовредновање 5 чланова Стручног већа.  
Чланови већа су присуствовали јавном часу госта из Шпаније професора Серхиа 
Белмонтеа „Магија у математици и математика у магији“.  

- Планирани су и реализовани иницијални тестови за ученике свих разреда и урађена 
њихова анализа. Критеријуми за избор задатака за писмене провере знања, као и 
начин њиховог вредновања су исти као и у претходној години. 

- Утврђен је списак одобрених уџбеника као и збирки које ће се користити.  План и 
програм за наставу математике реализован је у потпуности у свим разредима и 
смеровима, а наставници су у реализацији примењивали различите методе ИКТ-a;  

- Чланови већа су као предметни наставници и као одељењске старешине били 
укључени у рад са ученицима по ИОП-у; 

- На крају класификационих периода анализиран је успех ученика и реализација часова 
допунске и додатне наставе, као и мере за побољшање резултата; 

- Утврђен је списак тема за матурске радове, реализован је избор тема од стране 
ученика, спроведени су матурски испити по плану рада школе; 

- На Окружном такмичењу из математике учествовало је 28 ученика.  На Државно 
такмичење пласирало се 4 ученика од којих су Шевић Ирина, ученица Наташе Дабић 
Костић, и Митрески Милан, ученик  Јована Кнежевића, добили похвале, а ученик 
Јовановић Андрија, ученик Људмиле Башић, освојио је прву награду и био учесник 
Српске математичке олимпијаде. У оквиру такмичења „Кенгур без граница“ на 
Финалном нивоу такмичења учествовали су ученици Митрески Милан (освојио трећу 
награду) и Јовановић Андрија. У оквиру „Математичког турнира“ тим Шесте  београдске 
гимназије је заузео 33. место у екипној конкуренцији, а ученик Митрески Милан освојио 
је другу награду у појединачном делу такмичењу. 

- Као и сваке године, наставници су учествовали у реализацији мале матуре: Лидија 
Кечкић – прегледач; Људмила Башић – Окружна комисија; Сузана Лазовић и Наташа 



  

 

 
 
 

 

Авдић  прегледачи и чланови комисије за жалбе у оквиру пријемног испита за 
информатички смер. Учешће у оквиру свих нивоа такмичења из математике: Људмила 
Башић –  организација и председник Окружне комисије; Јован Кнежевић –  организација 
такмичења „Кенгур без граница“ у школи; Наташа Дабић Костић. 

- Чланови Стручног већа су учествовали у планирању и реализацији ваннаставних 
активности, манифестација, као и пројеката у сарадњи са члановима других већа и 
ученицима, унутар школе као и ван ње:  
o Наташа Дабић Костић је у оквиру пројекта „Матура у мојој школи“ била у посети 
партнерској Горњоградској гимназији из Загреба; 
o Људмила Башић и Јасмина Перуничић су у оквиру Сарадње школа у региону биле 
гости  Прве сарајевске гимназије и присуствовале су Међународној конференцији о 
образовању и стручном усавршавању наставника математике у Сарајеву. 
o Аутор и координатор Сузана Лазовић и Ана Јоковић као ментор реализовале су 
пројекат „Шетајуће математичко знање“ финансиран од  Центра за промоцију науке.  
o Сузана Лазовић и Ана Јоковић су учеснице у званичном програму  националне 
манифестације „Мај месец математике“. 
o Сузана Лазовић је организатор манифестације „Новембарски дани Соње Жарковић“  
и Ана Јоковић координатор. 
o Сузана Лазовић координатор у оквиру међународне манифестације „Дан девојчица“ 
под покровитељством ГИЗ-а. 

- Анализиран је рад Стручног већа и испоштовани  су сви договори и захтеви који су  
постављени у циљу испуњавања наложених мера и препорука из Записника о стручно-
педагошком надзору;  

- Стручно веће је дало предлог плана за наредну школску годину, предлог поделе часова 
и потребе за кабинетима; 

- Изабрани су руководиоци кабинета (Башић Људмила, Дабић Костић Наташа и Лазовић 
Сузана) и председник Стручног већа Јасмина Перуничић за школску 2019/20.г. 

                                                                                 
 

2.6. Извештај о раду Стручног већа за рачунарство и информатику у 
школској 2018/19. 

 
Председник Стручног већа: Оливера Михаиловић 
 
Чланови Стручног већа:  

 Авдић Наташа, 

 Ђурић Лазовић Наташа, 

 Златковић Татјана, 

  Новаковић Биљана,  

 Михаиловић Оливера,  

 Марковић Снежана, 

 Ћеранић Гордана. 
 
СВ је одржало укупно 10 састанака у току школске 2018/19. године. Размтране су 
следеће теме:  
 

1. Разматрање и дискусија о распореду часова у блоку; 
2. Договор о коришћењу кабинета у случају преклапања часова; 
3. Упознавање чланова већа са изменом у расподели часова; 
4. Критеријум оцењивања; 



  

 

 
 
 

 

5. Договор и сарадња чланова СВ; 
6. Правила о понашању ученика у кабинетима; 
7. Извештај председника СВ о закључцима са састанка Педагошког колегијума; 
8. Ангажовање наставника на другим пословима током септембра и октобра од стране 

Управе; 
9. Иницијални тестови; 
10. Извештај чланова СВ о похађаним семинарима; 
11. Усаглашавање и договор наставника који деле одељења; 
12. Договор, предлози и избор тема за матурски рад у овој школској години; 

13. Резултати и анализа иницијалног теста рађеног у септембру са ученицима другог 

разреда; 

14. Активности наставника у текућем периоду; 

15. Извештај председника СВ о закључцима са састанка Педагошког колегијума; 

16. Извештај о изабраним темама за матуру 2018/2019. г; 

17. Договор о избору уџбеника за школску 2019/2020. годину; 

18. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 2018/19. г; 

19. Анализа критеријума оцењивања; 

20. Подела часова за наредну школску годину; 

21. Израда годишњих извештаја и планова за наредну школску годину; 

22. План рада семинара за хоризонтално усавршавање наставника. 

 
Поред састанака, чланови стручног већа су у непрекидној комуникацији 

електронском поштом ради усаглашавања планова и програма, као и критеријума за 
оцењивање. 

 

2.7. Извештај о раду Стручног већа природних наука у школској 2018/19. 

 
Председник Стручног већа: Бојана Антанасијевић 
Стручно веће природних наука састоји се из три предметна актива: актив географије, 
биологије и хемије. Веће броји 11 чланова: Антанасијевић Бојана, Бранковић Срзић 
Драгана, Башић Јасминка, Грујовић Данијела, Калинић Славица (замена крајем другог 
полугодишта Александар Петровић), Ковачевић Ана,  Параушић Весна, Перић Јасна, 
Стојановић Предраг, Тасић Владимир,Трпковић Сандра. 

- Одржане су четири редовне седнице и пета се планира за август месец. Поред 

тога, одржане су и четири онлајн седнице (предлози и усвајање тема за матурски 

испит за 2018/19. – две седнице, предлози поделе часова за 2019/20. г. и предлози 

уџбеника за наредну школску годину). 

- Веће је реализовало своје планиране активности кроз сарадњу са другим стручним 

већима, ваншколске активности и међународну сарадњу.  

- Чланови већа су прошли кроз различите облике стручног усавршавања у установи 

и ван ње.  

- Наставници биологије су на почетку године имали проблема у реализацији наставе 

првог разреда, пре свега, због недостатка уџбеника. Наставници су сами у е-форми 

слали предавања ученицима и упућивали их на сајтове на којима могу добити 

проверене информације о наставним јединицама. Као проблеми издвајали су се 

непознавање  програма за други разред за све предмете, али и опремљеност 

кабинета. 

- У току школске године реализовано је следеће: 



  

 

 
 
 

 

o Урађени су и анализирани иницијални тестови;                                        

o Реализована је редовна настава према плану, као и часови допунске, 

додатне наставе и секција (Планинарско-смучарска, Црвени крст, Чаробна 

хемија, пројекат УНЕСКО клуба, сарадња са дијаспором) чији се извештаји 

налазе посебно; 

o Одржана су бројна предавања у оквиру Програма здравствене заштите и 

превенције злоупотреба драга у школи, Програма борбе против трговине 

људима итд. 

o Остварене су посете високошколским установама ( Технолошки и Рударско-

геолошки фаултет), институтима ( Институт Јован Цвијић, ИМГГ, Институт за 

форензику, Институт Винча ) и НИС-у у Новом Саду; 

o Ученици су учествовали на такмичењима и смотрама; 

o Сарадња са родитељима је била добра; 

o Рађене су анализе успеха ученика; 

o Наставнице Јасна Перић и Сандра Трпковић су презентовале пројекат 

„Матура у мојој школи“. 

 

2.8. Извештај рада стручног већа физике 

 
Руководилац Стручног већа: Tијана Маринковић 

 
Чланови стручног већа: Маја Дабић, Љубица Ђуровић, Марија Ђуровић,  Тијана 
Маринковић, Душица Стакић 
У току школске 2018/2019 године одржано је седам састанака стручног већа физике. На 
састанцима се дискутовало о следећим темама: припрема и договор око иницијалног 
теста, анализа успеха, усаглашавање критеријума оцењивања, договор о терминима 
одржавања контролних вежби, анализа успеха постигнутих на такмичењу, расподела 
часова и усаглашавање око уџбеника за школску 2019/20. Такође, било је договора у вези 
међусобне посете часовима и преношења искустава са семинара. 
 

2.9. Извештај о раду Стручног већа за уметност 
 
Председник Стручног већа: Томислав Ђокић, 
 
Чланови већа су: Бодирога Биљана, наставница ликовне култура, Ђокић Томислав, 
наставник музичке културе, Кисин Душка, наставница музичке културе и Тепавац Урош, 
наставник ликовне културе. 
 
Веће уметности одржало је шест редовних састанака, на којима су се разматрале текуће 
обавезе и проблеми: доношење плана СВ о свим облицима образовно-васпитног рада; 
спровођење хоризонталног стручног усавршавања и појединачног стручног усавршавања;  
спровођење матурског испита; упознавање са Правилником о стандардима квалитета 
рада установе; учешће у самовредновању; расподели часова; израда извештаја СВ за 
18/19. и плана СВ за 19/20.; учешће на такмичењима и реализација манифестација. 
 
Изложбама и наступом хора под руководством диригентице Душке Кисин активно смо 
учествовали у представама и радионицама поводом: Дана школе, Светог Саве, 



  

 

 
 
 

 

традиционалног хуманитарног концерта, обележавања 800 год. аутокефалности српске 
цркве и манифестације посвећене патријарху Павлу. 
 

2.10. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања у школској 
2018/19.                            

 
Стручно веће физичког васпитања чине професори: Влајић Андрија, Марковић 

Милан, Вучак Дражен и председник актива Милосављевић Ненад.                                                                                                                                     
           За наведену школску годину број часова редовне наставе био је распоређен на 
следећи начин: 

 Вучак Дражен  20 часова недељно и један час изборног предмета 
Здравље и спорт; 

 Милосављевић Ненад 14 часова недељно;         

 Влајић Андрија  20 часова недељно;              

 Марковић Милан           20 часова недељно. 
 

         Поред редовне наставе професори актива држе секције и то по следећој подели: 
 

o Влајић Андрија – одбојка (м) и (ж); 
o Вучак Дражен – мали фудбал (ж) и скијашка секција; 
o Марковић Милан – кошарка (м). 

 
- Поред ангажовања у овим секцијама, ученици наше школе су учествовали и у 

другим  ваннаставним активностима где су имали запажене резултате. 
- На општинским такмичењима у одбојци у организацији Савеза за школски спорт 

Београда освојена су прва места у обе конкуренције. На градском такмичењу мушка 
екипа такође је освојила прво место и пласирала се на међуокружно такмичење на 
коме је освојила треће место, док је женска екипа испала у првом колу градског 
нивоа.  

- Значајне резултате у екипној конкуренцији остварили су атлетски тимови наше 
школе. Женска екипа је заузела прво, а мушка друго место у општини Звездара. 

- Мушка кошаркашка екипа освојила је прво место на општинском и друго на 
градском такмичењу.                                                                                                                                            
Само рукометна екипа Шесте београдске гимназије није остварила значајан 
резултат, јер је испала већ у првом колу на такмичењу општинског нивоа. 

- Вишегодишње одличне резултате на општинским првенствима нису успели да 
понове футсалери наше школе,па су неочекивано остали без пласмана у обе 
конкуренције.                                                                                                                            

- Као и претходних година, Стручно веће физичког васпитања учествовало је у 
организацији и других спортских манифестација и ваннаставних активности: „Веслај 
за своју школу” на Ади Циганлији, Хуманитарни турнири у кошарци и фудбалу, Крос 
РТС-а, Гимназијада 2019. и Новембарски дани Соње Жарковић. Сви извештаји 
достављани су одмах након завршетка активности, како је и договорено на 
Педагошком колегијуму.                                      

- Што се тиче испуњења плана и програма редовне наставе они су реализовани уз 
минимална одступања. Изгубљени су само они часови на којима су предметни 
наставници били ангажовани на такмичењима мада је било озбиљних потешкоћа 
због недостатка слободних термина у фискултурној сали.                                                         

- За разлику од претходне године, ове школске године добијена су  материјална 
средства за набавку основне опреме за рад. На захтев сектора школског спорта 



  

 

 
 
 

 

општине Звездара и додатним ангажовањем члана нашег већа, професора Андрије 
Влајића на писању пројекта и програма набавке, добијена су средства за опремање 
Стручног већа што ће знатно унапредити и олакшати реализацију наставе. 

- Наставници физичког васпитања су такође добили личну спортску опрему и на тај 
начин, сопственим примером, олакшали утицај на развијање хигијенских навика код 
ученика и навика за континуираним физичким вежбањем.  

- Огледни час „Скок у вис“ одржао је наставник Андрија Влајић, док остали 
планирани огледни часови нису одржани због распореда редовне наставе 
предметних наставника.  

- Настава се одвијала на четири локације (велика сала, мала сала, двориште и 
балон сала).  

- Актив је четири пута у току године имао састанке на којима су решавани текући 
проблеми, договарани начини рада и критеријуми оцењивања.  Критеријум 
оцењивања је врло уједначен, те није било већих оступања у оценама. У прилог 
томе говоре и просечне оцене одељења које су у распону од 4,7 до 5,0. 

- Због високих температура током месеца јуна евидентан је проблем реализације 
часова истрајног трчања или развоја специфичне издржљивости. Зато је могуће да 
ће се ти часови реализовати нешто раније, када су временски услови повољнији.  

- Оно што је забрињавајуће и за анализу је то што се из године у годину појављује 
све већи број ученика који се ослобађају од наставе физичког васпитања. Зато је, 
на нивоу Стручног већа, договорено да се и ти ученици ангажују и укључе у наставу 
на неки начин у складу са својим способностима или могућностима. 

- Нажалост, сарадња са Факултетом за спорт и физичко васпитање није обновљена, 
јер наша школа није заинтересована за хоспитализовање и менторство над 
студентима.  

- Неопходно је санирати бочни зид у кабинету за физичко васпитање, јер се због 
влаге осипа и отпада, па осим естетских разлога постоје и безбедносни ризици да 
се исти не уруши. 

 

 
 

3. ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, 
ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

3.1. Извештај рада директора ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
ЗА ПЕРИОД                                

01.09.2018-31.08.2019.Г. 

 

На почетку школске 2018/19.године планиране  активности су реализоване кроз 

организацију израде годишњих извештаја о раду школе и изради плана рада школе за 

текућу школску годину.Директор школе је извршио расподелу обавеза тимова са којима је  

припремио  стратешка документа.У оквиру својих надлежности директор је пратио процес 

израде распореда часова који је рађен на основу расподеле стручних већа а који је 

оптерећен променама наставног плана за први разред гимназије којим су утврђени нови 

изборни програми и расподела унутар одељења на нове групе што је отежало израду 

новог распореда часова.Новина у раду школе у овој школској години је ново одељење 

првог разреда за ученике са посебним способностима из области рачунарства тако да је у 

овој школској години за разлику од претходних година Шеста београдска гимназија 

уписала 37 одељења.  У току септембра месеца директор је пратио  и учествовао у 



  

 

 
 
 

 

реализацији активности за извођење екскурзија за ученике другог,трећег и четвртог 

разреда,  у склопу ових активности  директор је одржао састанке са разредним 

старешинама и вођама пута а за сваки разред  одржани су састанци са ученицима у 

свечаној сали школе на којима је директор заједно са школским полицајцем одржао 

предавања везана за безбедност током реализације екскурзије.У новој школској години 

још једна новина у раду школе је вођење евиденције електронским дневником који је 

уведен од стане Министарства просвете науке и технолошког развоја.Евиденција је од 

септембра до новембра месеца вођена паралелно папирним и електронским дневницима 

а од новембра месеца прешло се у потпуности на електронски дневник.Директор је у 

склопу редовних активности сваког понедељка држао састанке колегијума који чине: 

помоћници директора и стручни сарадници на којима се вршило планирање рада и 

извештавање о раду школе.У оквиру својих надлежности у току првог полугодишта 

2018/19. године учестовао у раду школског одбора на четири седнице као и на три 

седнице савета родитеља.Директор је председавао на пет седница наставничког већа 

.Као председник актива директора средњих школе Г.О Звездара  директор је председавао 

на три седнице.У оквиру својих надлежности директор је председавао седницама 

педагошког колегијума,  укупно су одржане три седнице у првог полугодишту.На крају 

првог полугодишта директор је присуствовао седницама одељенских већа  другог и 

трећег разреда.Током октобра месеца 2018. године директор је учествовао у раду тима за 

заштиту од дискриминације, злостављања  и занемаривања,такође је са психологом 

школе и самостално посетио часове одељенске заједнице свих одељења првог разреда а 

одржао је и састанак са ученицима члановима школског парламента.Директор је обавио 

разговор са разредним старешином и  

 

 

родитељем одељења  1/7.  У циљу прикупљања информација везаних за ученицу овог  

одељења  директор је ступио у контакт и обавио разговоре са Центром за социјални рад 

из Љига а у јануару месецу и са Центом за социјални рад Г.О Звездара.Директор је 

присуствовао и учествовао у раду стручног скупа директора који је одржан у Кикинди а 

који је реализован од стране представника Министарства просвете науке и технолошког 

развоја и на коме су разматране измене правилника о спољашњем вредновању као и 

новине у области образовања.У оквиру сарадње са Г.О Звездара директор је 

присуствовао састанку са делегацијом покрајине Нан Тонг из Н.Р. Кине а  током које је 

посетио и Скупштину Републике Србије где је одржан састанак са одбором за везе са 

одбором за неговање пријатељства са Н.Р.  Кином.У другој половини октобра месеца 

директор је учествовао у организацији и реализацији обележавања дана школе 

,свечаност је одржана 28.10.2018.г. 

У оквиру припреме  за одржавање манифестације“ Соњини дани“ директор је одржао 

састанак са координаторком ове манифестације наставницом Сузаном Лазовић .Током 

новембра месеца директор је присуствовао активностима у вези са реализацијом 

заједничког пројекта  у коме је наша школа учестовала као партнер Прве сарајевске 

гимназије а чији су ученици и наставници боравили у Београду почетком новембра 

месеца.Свечаност поводом затварања овог пројекта који је реализован захваљујући 

међународној организацији RYKO која је расписала конкурс за пројекте а на коме је Прва 

сарајевска гимназија аплицирала и чији је пројекат везан за област помирења 

,толеранције  на просторима региона прихваћен и финансиран уз учешће партнерских 



  

 

 
 
 

 

школа из Скопља ,Подгорице и наше гимназије из Београда, одржана је у Сарајеву крајем 

новембра месеца а којој је на позив организатора присуствовао и директор наше школе.У 

оквиру ове манифестације у Сарајеву је одржан и редовни састанак директора гимназија 

главних градова региона које су потписници меморандума о заједничкој сарадњи а чији је 

иницијатор директор Шесте београдске гимназије.На овом скупу договорени су 

активности и даља сарадња међу школама потписницама а продукт такве сарадње је и 

пројекат који је рализован захваљујући Првој сарајевској гимназији.Директор је 

присуствовао састанку који је одржан у Доситејевој задужбини са председницом управног 

одбора на којем је изнео предлоге о заједничкој сарадњи Шесте београдске гимназије и  

задужбине.Почетком децембра месеца директор је присуствовао саветовању „Промене у 

општем средњем образовању“,саветовање је одржано у Београду а организатор је 

Министарство просвете науке и технолошког развоја.Директор  је учествовао у раду 

радне групе која се бавила пројектном наставом.Директор је кроз разговоре са 

представницима фирме“ ASSECO",обезбедио донацију од 18 преносивих рачунара  за 

потребе реализације наставног процеса и унапређења рада школе.Током децембра 

директор је присуствовао реализацији два угледна часа а такође је као земена оджао час 

у одељењу  2/6.Директор је одржао састанак са стручним сарадницима на којем су 

разматрани лиценцирани семинари из области стручног усавршавања и извршен избор 

пет семинара који ће се за потребе наставника Шесте београдске гимназије реализовати 

у области стручног усавршавања.Директор је током децембра месеца на основу својих 

овлашћења водио дисциплински поступак по основу пријаве родитеља одржао расправу 

и донео решење о одговорности запосленог .Директор је одржао састанак пројектног тима 

Шесте београдске гимназије а такође и састанак тима за реализацију пројекта који је 

изабран на конкурсу „Еразмус плус“ програма а који ће се реализовати са партнерском 

гимназијом из Загреба.Директор је заједно са координатором пројекта наставницом 

Јасном Перић припремио потребну документацију и попунио одговарајуће обрасце 

.Директор је заједно са  три наставнице  наше школе присуствовао и учествовао у раду 

регионалне конференције „ Средња школа место где све почиње“ чији је организатор 

организација RYKO која је основана од стране Влада земаља региона  а на иницијативу 

Председника Србије.Током јануара месеца обављене су припреме и директор је 

учествовао у реализацији обележавања школске славе Светог Саве.Директор је кроз 

разговоре са представницима Удружења бивших ђака и професора Шесте београдске 

гимназије  одредио домаћина школске славе ,бившег  ђака гимназије и успешног 

привредника Г-ђу Ловорку Николић која је школи уручила и донацију у виду смарт 

телевизора који ће бити коришћен за потребе наставног процеса у једном од кабинета 

школе.Током децембра и  јануара месеца директор је учествовао у изради финансијског 

плана школе за 2019.г. и у изради плана јавних набавки за буџетску 2019.г. такође је 

учествовао у припреми анекса плана рада школе и школског програма на основу упутства 

Министарства просвете науке и технолошког развоја.У оквиру педагошког инструктивног  

рада директор је присуствовао часовима редовне наставе и посетио шест часова својих 

колега.У оквиру сарадње са родитељима директор је обавио разговоре са пет родитеља 

на основу њиховог захтева и донео закључке о покретању васпитно дисциплинских 

поступака  ученика а који су након појачаног дисциплинског рада које је дао позитивне 

резултате у промени понашања ученика обустављени.Директор је присуствовао и 

конференцији  у организацији Међународне организације Интеркултура која се бави  

разменом ученика школа из земаља широм света а у чијем програму су учестовали неки 



  

 

 
 
 

 

од наших ученика.Директор је учествовао крајем  2018.године у спровођењу јавних 

набавки и набавкама  за потребе опремања школе  наставно техничким средствима и 

текуће инвестиционо одржавање.У оквиру редовних активности и комуникације са 

запосленима одржани су састанци са запосленим у административним службама као и са 

радницима који раде на одржавању хигијене, и запосленима који раде на пословима 

библиотекара.Све активности директора усмерене су ка транспарентном и квалитетнијем 

раду установе ,уравнотежено у свим сегментима. 

 

Током фебруарског распуста школске 2018/19  директор је организовао стручно 

усавршавање за 30 наставника и стручних сарадника и сам учествовао у реализацији 

програма „Препознавање ученика са инклузивним потребама“ од 04.02.2019. У оквиру 

стручног усавршавања у установи директор је организовао и учествовао као полазник 

програма „Интерактивне табле у настави“ који је реализован крајем фебруара месеца.  

Током јуна месеца у оквиру стручног усавршавања директор је савладао обуку у оквиру 

програма „Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу“. У 

оквиру стручног усавршавања директор је пратио стручно усавршавање запослених и 

заједно са својим сарадницима и стручним службама вршио одабир програма који су 

реализовани у установи.  

 

Директор је у оквиру организационо-руководеће функције председавао седницама: 9 

Наставничких већа, 4 Педагошка колегијума, учествовао у раду 2 седнице Савета 

родитеља и на 3 седнице Школског одбора. У оквиру тимског рада директор је сазивао и 

учествовао у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Тима за вредновање квалитета рада установе, Тима за школски развојни 

план, Тима за самовредновање, школског Тима за инклузију. Као руководилац Актива 

директора средњих шкога ГО Звездара директор је учествовао и председавао радом овог 

тела на 3 одржане седнице. Пратећи рад стручних већа на нивоу школе директор је 

присуствовао састанцима већа математике, физике, информатике и рачунарства.  

 

У оквиру сарадње са Школском управом Београд, директор је присуствовао састанцима 

укупно 3. У оквиру сарадње са локалном самоуправом, директор је присуствовао 

састанцима у организацији ГО Звездара укупно 4 састанка.  

 

Међународна сарадња - У марту месецу, директор је у оквиру посете Загребу, Српској 

православној гиманзији Кантакузина Катарина Бранковић потписао Меморандум о 

сарадњи Шесте београдске гимназије са овом школом. Директор је присуствовао састанку 

директора гимназија из главних градова региона који је одржан у Љубљани током априла 

месеца. У августу месецу директор је потписао Меморандум о сарадњи са средњом 

школом из Нантонга, НР Кина.  

 

Пројекти – Директор је као учесник и један од креатора пројекта „Матура у мојој школи“ у 

оквиру Еразмус+ програма учествовао у реализацији самог пројекта током боравка 

пројектног тима у Загребу, у партнерској Горњоградској гимназији крајем марта месеца, а 

потом и у осталим активностима везаним за овај пројекат које су подразумевале 

презентацију искустава везану за спровођење државне матуре. Директор је са пројектним 

тимом представио искуства на састанку који је одржан са Саветом родитеља и 



  

 

 
 
 

 

заинтересованим родитељима , затим на панел расправи коју је организовао Синдикат 

УНПРС у Врњачкој бањи у мају месецу и уједно као председник Европског удружења 

наставника Србије на трибини која је одржана у ГО Звездара крајем јуна, као и у 

презентацији пројекта у Седмој београдској гимназији у јулу месецу. Као учесник 

европског пројекта директор је стекао сертификат ЕУРОПАС којим се потврђује да је 

пројекат успешно реализован.  

Школа је реализовала и пројекат „Шетајуће математичко знање“ који су реализовали 

наставници Шесте београдске гимназије на челу са координатором Сузаном Лазовић уз 

претходно потписан уговор Школе са Центром за промоцију науке.  

 

Педагошко-инструктивни рад – Директор је у оквиру својих надлежности присуствовао 

часовима наставника укупно 8 у другом полугодишту и са свима обавио саветодавне 

разговоре. На основу Записника о стручно-педагошком надзору над радом наставника 

математике, директор је организовао рад стручних сарадника као подршку стручном већу 

математике и поднео Извештај о реализованим активностима и уоченим резултатима по 

питању предложених мера из записника. Директор је присуствовао угледним часовима 

који су одржали наставници школе (2). Директор је саветодавно пратио рад наставника 

приправника уз неопходна указивања ради унапређења квалитета наставе.  

 

Инспекцијски прегледи – У школи су обављена два инспекцијска прегледа која су била 

везана за проверу валидности диплома. Директор је обавио разговоре са просветним 

инспекторима.  

 

У вези са одлучивањем о правима, обезама и одговорностима ученика и запослених 

директор је због лакше повреде обавеза запослених решењем изрекао опомену 

запосленима.  

 

Сарадња са родитељима – У оквиру сарадње са родитељима директор је обавио 14 

појединачних разговора, једним делом на захтев родитеља, а другим делом на основу 

позива школе родитељима. У оквиру тих разговора разматране су теме везане за 

постигнућа ученика, социјалне услове живота, проблема у комуникацији наставник – 

ученик и остале специфичности  

на релацији школа – родитељ. У оквиру инклузивног рада директор је сазвао и 

председавао једном конференцијом случаја везаноој за правилан приступ у инклузивном 

раду са учеником школе.  

 

Манифестације – Током априла и маја месеца директор је учествовао у припреми, 

организацији и реализацији манифестације „Дани Патријарха Павла“ која се по први пут 

одржала у Шестој београдској гимназији у последњој недељи маја месеца. Како би ова 

манифестација била подигнута на висок ниво од ширег друштвеног значаја, директор је 

план манифестације најпре представио ГО Звездара, потом Канцеларији за вере и 

односе са верским заједницама при Министарству правде Републике Србије, након чега је 

обавио разговор и добио подршку и благослов СПЦ и његове светости Патријарха српског 

Иринеја. Манифестација је добила подршку и Кабинета министра просвете, науке и 

технолошког развоја, а директор је обавио разговор и добио подршку од стране 

градоначелника града Београда. У оквиру промоције и најаве одржавања манифестације 



  

 

 
 
 

 

директор је учествовао у радијским и телевизијским емисијама. У самој организацији 

манифестације директор је у разговору са драмским и музичким уметницима обезбедио 

њихово учешће на свечаној академији као и у осталим програмима који су реализовани у 

оквиру манифестације.  

 

Рад са службом рачуноводства и администрације – У оквиру праћења и руковођења 

административне и финансијске службе директор је одржао два састанка на којима је 

разматрана проблематика из домена рада ових служби. Директор је учествовао у 

доношењу одлука и реализацији финансијског плана и плана набавки као и осталим 

питањима из тих области које су битне за функционисање рада школе.   

 

Упис ученика за школску 2019/20 – Директор је на основу својих овлашћења уз учешће 

помоћника директора и стручних сарадника организовао ангажовање запослених у 

спровођењу процедуре уписа за нову школску годину, а благовремено су планиране и 

реализоване активности везане за расподелу часова у новој школској години као и све 

неопходне припреме за израду функционалног распореда часова. У оквиру припреме за 

нову школску годину директор је био иницијатор и учесник са још неколико колега 

директора из Чачка и Београда састанка који је одржан у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја - Сектор за средње образовање у другој половини јула месеца. На 

овом састанку је разматрана актуелна ситуација у гимназијама и предложено решење за 

успешнији рад гимназија у новој школској години.  

 

Кадровска решења – Током јула месеца и у другој половини августа директор је обавио 9 

разговора са колегама како би на најбољи могући начин биле решене кадровске потребе 

у школи и како би исте биле стручно и квалитетно попуњене. 

 

                                         ДИРЕКТОР ШКОЛЕ                                                                                      

                                                                                               Раде Зејак 

 

3.2. Извештај рада помоћника директора 

 
Помоћници директора Матић Жељко и Тепавац Урош 

 
Програмирање и планирање: израда Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину и израда Годишњег извештаја о раду школе за школску 2018/2019. 
годину. Организација  израде структуре четрдесеточасовне радне недеље  у сарадњи 
са Биљаном Новаковић, наставницом информатике; израда Годишњег плана извођења 
екскурзија за школску 2019/2020. Израђени предлози планова у сарадњи са   
Комисијом за извођење екскурзија из редова Наставничког већа. Израда плана 
активности везаних за класификационе периоде – планирање   сатнице и дневног 
реда Одељењских и Наставничког већа. 

 

 Организаторска функција: Организација наставе и ваннаставних активности – 
свакодневна организација замена за одсутне наставнике и остале раднике школе. 
Oрганизација испита кроз формирање комисија, утврђивање распореда одржавања 
за:матурски испит, израда календара матурског испита, спискова ученика по 



  

 

 
 
 

 

предметима које полажу, предлог састава комисија у оквиру испитног одбора, распоред 
полагања испита. Поправни испити: сумирање података са одељењских већа, израда 
распореда полагања, предлог састава комисија. Организација екскурзије ученика – 
организација екскурзија, формирање спискова ученика у сарадњи  са  одељењским  
старешинама;  праћење  исплате  дуговања.  Праћење  вођења  есДневника – 
обезбеђивање потребне документације и спискова  ученика за попуњавање базе 
података; организација уношења података у есДневник, организација поделе 
приступних пин кодова наставницима и родитељима. Организација обавеза везаних за 
редовно  и  савесно  вођење школске документације – редовна саветодавна 
активност  у циљу информисања наставника и одељењских старешина и праћења 
вођења педагошке документације. Организација систематских прегледа у сарадњи са 
Домом здравља Звездара. Организација редовног  информисања  – правовремено  и  
редовно    истицање обавештења  на огласну таблу школе, инфо пулт, слање 
информативних имејлова и смс порука, усмено информисање, редовно ажурирање 
сајта и фејсбук странице школе. Организација културних и хуманитарних 
манифестација: Дан школе; Савиндан – организација приредбе, дочек свештеника;  
Хуманитарни  концерт  ученика школе за децу прихватилишта, организација 
манифестације Дани патријарха Павла  и Свечана додела диплома матурантима – 
организована набавка књига и награда и израда похвалница. Праћење рада 
стручних  тела  – подстицање тимског рада и редовно извештавање о реализацији 
активности, редовно присуство састанцима стручних  већа,  актива  и  тимова.  
Организација  и  праћење  дежурства  у  школи  – израда распореда дежурстава, 
праћење вођења књиге дежурства. 

 

 Руководна–лидерска функција: Учешће на састанцима колегијума управе Школе – 
редовни недељни састанци колегијума (директор, помоћници директора, педагог и 
психолог школе). Оперативно планирање свих послова везаних за функционисање 
школе. Припрема седница Наставничког већа – Организација седница Наставничког 
већа – договор о дневном реду и извештавању по појединим тачкама. Припрема и 
супервизија извођења седница Одељењских већа –организација и праћење 
Одељенских већа за први класификациони период, полугодиште,  трећи  
класификациони период,  крај  другог  полугодишта за матуранте  икрај другог 
полугодишта. Ванредна одељењска већа по потреби. Учествовање у припреми 
седница Савета родитеља – припрема предлога програма екскурзија. Сарадња са 
инспекцијама – припрема документације и изјава, испуњавање наложених мера 
Градске просветне инспекције, презентовање наложених мера стручним телима, 
организовање извршавања наложених мера. Учешће  у  раду    Педагошког  колегијума  
–измене  и  допуне  наставних  планова,  програм стручног усавршавања, анализа 
реализације годишњег програма рада. Анализа успеха на полугодишту по  Стручним  
већима,  реализација  годишњег  програма  по  Стручним  већима извештај о стручном  
усавршавању. Координација рада Стручних већа за области предмета – континуирани 
рад током првог полугодишта, извештаји у свескама. Учешће у комисијама – Комисија  
за  попис, Комисија за награђивање ученика. Учешће у Тимовима. 

 

Евалуаторска функција: Анализа успеха ученика и одељења на крају 
класификационих периода– презентовање статистичких параметара и поређење са 
прошлом школском годином;предлагање и утврђивање мера за побољшање успеха и 
дисциплине ученика кроз организовање и праћење одржавања допунске наставе и 
посете часовима одељењске заједнице, подстицање стручних већа на усаглашавање 
критеријума оцењивања и анализу успешности ученика и одељења на 
класификационим периодима у односу на предмет и предметног наставника. Праћење 
професионалног развоја наставника и стручних сарадника – праћење динамике 
похађања семинара за стручно усавршавање наставника у сваком Стручном већу, 



  

 

 
 
 

 

утврђивање остварености законом прописаног нивоа стручног усавршавања, 
подстицање запослених да у своје личне досијее приложе документацију. Обрада 
статистичких података и припрема извештаја из педагошке документације и евиденције 
која се води у Школи – за потребе стручних органа Школе (одељењска и Наставничко 
веће), за потребе државних институција (Републички Завод за статистику, Школска 
управа, Војни одсек, Градски секретаријат за образовање – Сектор за инспекцијски 
надзор). Увид у вођење школске документације – редован преглед документације, 
предузимање мера да се отклоне пропусти. 

 

 Педагошко-инструктивни рад: Посете часовима –посете часовима у сарадњи са 
педагогом  школе  и  директором.  Контрола  и  преглед  педагошке  документације  –
увид  у матичне књиге, књиге евиденције свих облика образовно васпитног рада, 
сведочанства и наставне планове у сарадњи са педагогом школе. Указивање 
педагошко-инструктивне помоћи наставницима и сарадницима –помоћ у припремању и 
реализацији наставе и ваннаставних активности кроз сарадњу са стручним сарадницима 
и председницима стручних већа. Координација сарадње са одељењским старешинама, 
предметним наставницима и стручним сарадницима;разговори са наставницима и 
ученицима и помоћ у решавању педагошких ситуација.   Сарадња   са   ученицима   и   
родитељима   –учешће   у   раду   Савета   родитеља, организација испраћаја 
матураната, сарадња са представницима Савета родитеља у организацији  матурске  
вечери,  бројни  састанци  у  вези  са  текућим  проблемима (проблеми решавани  на  
различитим  нивоима  у  сарадњи  са  ПП  службом,  одељењским  старешинама, 
предметним професорима). 

 

 
 
 

3.3 Извештај о раду секретара школе  

Секретар школе: Милена Младеновић 
Континуирано праћење законских и других прописа, и давање  стручних мишљења о 
примени закона и других прописа и општих аката, и информисање запослених о истим. 
У сарадњи са директором школе врши усклађивање школских аката са законским и 
другим прописима. Израђује опште и појединачне правне акте Школе: Сатут, Правилник о 
раду, Правилник о организацији  и систематизацији радних  места у Шестој београдској 
гимназији, као  и  Измене и допуне  правилника  и других аката.   
Учествује у изради Извештаја о раду Шесте београдске гимназије кроз израду Извештаја 
о раду Школског одбора, извештаја о раду секретара школе, учествује у изради Годишњег 
Плана рада Школе кроз израду кадровских услова рада: квалификационе структуре 
запослених према стручној спреми, годинама  радног  искуства, броју извршилаца  на  
систематизованим пословима, квалификационој структури наставног кадра, 
квалификационој структури стручних сарадника, квалификационој структури 
административно-финансијске службе и помоћно техничког особља. Врши израду Анекса 
Извештаја о раду Школе и израду Анекса Годишњег Плана рада Школе на основу 
достављеног материјала од стране предлагача: директора, стручних органа  Шесте 
београдске гимназије и других.  Припрема  материјал за седнице Школског одбора, води и 
сачињава записнике са седница школских одбора, учествује у раду школског одбора ( даје 
објашњења и мишљења, обавља активности везане за израду и спровођење одлука). По 
потреби учествује у раду Савета родитеља и израђује одлуке Савета родитеља.  Пружа  
стручну помоћ  у вези избора органа управљања у школи, кроз припрему материјала, 
израду одлука, прибављање  других потребних   документа и достављање истих  
надлежним органима ради доношења решења о именовању чланова Школског одбора од 
стране Скупштине града. 



  

 

 
 
 

 

У сарадњи са Националном службом за запошљавање обезбеђује замену за одсутне 
наставнике и остале раднике школе.  
Обавља кадровске послове у вези  пријема у радни однос запослених, израду уговора о 
раду за запослене, споразума о преузимању запослених, решења о правима и обавезама 
запослених  у школи, уговора о извођењу наставе  и других  уговора које закључује 
школа.  
Врши израду решења за ученике по приговорима на текућу и закључну оцену из 
наставног предмета, на оцену из владања, израду решења о преласку на ванредно 
школовање,  на прелазак са смера на смер, допунским  испитима, израду решења о 
комисијама за полагање испита, решења о пописним комисијама о редовном годишњем  
попису  имовине, обавеза и потраживања  и других решења увези са запосленима и 
ученицима школе.  
Спровођење набавки добара и услуга из Плана набавки у сарадњи са административним 
радницима и финансијском службом,  чланство у комисијама за набавке и јавне набавке, 
и учешће у тиму за ванредне ситуације школе. 
   Израђује  закључке о покретању дисциплинских поступака против запослених и ученика 
учествује  у самом дисциплинском поступку ради пружања стручне помоћи директору 
школе, а по потреби обавља и  послове записничара у дисциплинским  поступцима.  
Израђује  решења која доноси директор  у дисциплинским  поступцима, и  израђује  сва  
неопходна  акта  у  вези  поступака по налогу директора, припрема одлуке по 
приговорима и жалбама ученика, родитеља, односно старатеља по налогу директора. 
   Обавља управне,  нормативно-правне  и  правнотехничке послове око уписа у судски 
регистар и земљишне књиге као и друге правне  послове  у школи. Заступа  школу пред 
судовима и другим органима и организацијама по овлашћењу директора, односно  
израђује  жалбе,  одговоре  на  тужбе  и  израђује  све  друге врсте судских и управних 
поднесака.   
 Сарадња са инспекцијама и припрема документације за редован инспекцијски преглед, 
као и припрема документације за ванредне инспекцијске прегледе.   
  Присуствује седницама Школског одбора ради давања објашњења и тумачења и 
обављања послова записничара, у складу са пословником, припремање и достављање 
извештаја и података за Школски одбор и органе ван школе,  по потреби присуствује  
седницама других органа ради давања објашњења и тумачења из области правне 
регулативе, обавља послове везане за судски регистар, земљишне књиге и сличне 
послове код надлежних служби као и обављање правних и других послова за потребе 
школе.   
Сарадња   са  свим  запосленима, са директором Школе, помоћником директора, 
стручним сарадницима, наставницима, шефом рачуноводства, запосленима на 
одржавању објекта ради обезбеђивања функционалног, правилног и правовременог 
пословања и обављања делатности школе.  
 Чува документацију и евиденцију у области заштите на раду. Води  и чува  персонална 
досијеа запослених, и друге прописане евиденције.  Организује  рад  помоћно-техничког  
особља  Школе, са административним радницима води евиденицју о одсуствовањима 
запослених  са  посла и саставља, на захтев директора, извештаје о одсуствовањима. 

 
 

3.4 Извештај о раду референта за правне, административне и 
кадровске послове 

Референт: Зорана Гарић  
Потражња замена за одсутне наставнике и остале раднике школе са бироа односно из 
старих досијеа запослених. Учествовање у годишњим попису. Организација обавеза са 
разредним старешинама везаних за редовно и савесно вођење ученичке документације – 



  

 

 
 
 

 

попуњавање матичних књига. Редовна саветодавна активност у циљу информисања 
наставника и одељењских старешина о молбама за одсуство ученика. Организација 
редовног информисања – правовремено и редовно истицање обавештења на огласну 
таблу школе, инфо пулт, слање књиге обавештења ученицима, слање документације за 
ажурирање сајта школе. Учествовање у организацији састанака директора школа из 
региона, Дана школе, школске славе Свети Сава – организација декорације и дочек 
гостију, техничка помоћ при организацији такмичења. Организована набавка књига за 
одличне ученике и награда и израда похвалница.  Чланство у комисијама за набавке и 
јавне набавке као и учествовање у припреми. 
У сарадњи са директором школе и секретаром праћење законских прописа и усклађивање 
са школским документима – континуирано праћење прописа. Учествовање у изради 
подзаконских аката Школе. Повремена припрема седница Наставничког већа – израда 
дневног реда у сарадњи са директором школе, припрема  списка ученика са комплетном 
документацијом за ослобађање од наставе физичког васпитања. Сарадња са 
инспекцијама – попуњавање контролних листа припремљености установе и припрема 
комплетне документације за редован преглед, као и припрема документације и изјава за 
ванредне инспекцијске прегледе. Координација са свим запосленима као и са пословним 
партнерима за несметано и успешно вођење пословања. Учешће у комисијама – Комисија 
за попис, Комисије за набавке и јавне набавке. Учешће у Тимовима – Тим за ванредне 
ситуације. Координатор сарадње са АМРЕСом (Академска мрежа средњих школа). 
Обрада статистичких података и припрема извештаја из ученичке  документације и 
евиденције која се води у Школи – за потребе стручних органа Школе (Школски одбор, 
Наставничко веће, Ученички парламент), за потребе државних институција (Републички 
Завод за статистику, Школска управа, Војни одсек, Градски секретаријат за образовање, 
Сектор за инспекцијски надзор). Обрада података у оквиру актива директора (директор 
Шесте београдске гимназије је руководилац актива директора) за потребе сарадње са 
локалном самоуправом. Унос података у Информациони систем просвете „Доситеј“ и 
редовно ажурирање истог. Ажурирање досијеа запослених и ученика као и чување истих. 
Израда дупликата школских исправа (сведочанства и диплома). По потреби израда 
уговора о раду за запослене, решења за запослене о престанку радног односа, о 
годишњеим одморима, плаћеном одсуству, о извођењу наставе. Израда решења за 
ученике (прелазак са смера на смер, допунски испити и др.). Пријем и експедиција поште. 
Пријем дописа и молби редовних и бивших ученика, родитеља, запослених, осталих 
странака, експедиција и одговор на исте. Пријем документације за ученичке стипендије, 
обрада и слање у банку ради даље обраде. Штампа и копирање материјала за потребе 
директора, стручних сарадника, наставника и ученика. Учествовање  у изради плана 
уписа ученика у сарадњи са директором и прослеђивање у Министарство. Координација 
са директором о пријему ученика по молбама. Рад са ванредним ученицима, давање 
упутства о потребној документацији за прелазак на ванредно пколовање, пријем молби, 
израда решења о преласку на ванредно школовање и даља комуникација са родитељима 
и ученицима до завршетка разреда. 
Координација са Домом здравља Звездара – школским педијатром и зубаром и 
организација систематских и стоматолошких прегледа ученика и обавештавање ученика о 
датуму и времену истих. 

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 
 

 

3.5 Извештај о раду шефа рачуноводства 

 
Шеф рачуноводства: Ружица Филиповић 

 

Посао шефа рачуноводства Школе обавља један извршилац.  

Шеф рачуноводства води пословне књиге и саставља финансијске извештаје 
(периодичне и годишње) и годишњи извештај о финансијском пословању школе (завршни 
рачун), прати, тумачи и примењује законске прописе везане за рачуноводствено- 
финансијску службу, припрема Финансијски план, прати извршење  Финансијског плана, 
контролише документацију за плаћање по различитим основама, контролише усклађеност 
евиденција и стања главне књиге са дневником, контролише усаглашавање потраживања 
и обавеза , контира и врши књижење, врши обрачун амортизације, повећања и отуђења 
основних средстава, књижи основна средства и инвентар, сарађује са органима Школе и 
запосленима у вези са обављањем својих послова, сарађује са субјектима ван Школе у 
вези са обављањем својих послова, сарађује са инспекцијским органима, пореском 
управом, Школском управом града, службама пензијског, инвалидског и здравственог 
осигурања,  стручно се усавршава, обавља дактилографске послове из свог делокруга 
рада, израђује статистичке извештаје ( ИНВ-01 и др.), доставља податке путем апликације 
Дирекцији за имовину ( обрасце  СВИ 1, СВИ 2, НЕП-ЈС, ЗОС-ЈС ), учествује у изради 
Плана набавки доставља све тражене податке Секретаријату  за образовање( за РМТ, 
осигурање имовине и др.). Сарађује са директором, помоћником директора, секретаром, 
благајником, радницима Школе, странкама. Обавља и друге послове одређене Законом, 
Статутом и општим актима Школе. 

 

3.6 Извештај о раду Школског одбора Шесте београдске 
гимназије у периоду од 01.09.2018.године до 31.08.2019.године 

 
У школској 2018/2019 години у периоду од 01.09.2018.године до 31.08.2019.године, 
одржано  је  7 (седам) редовних седница школског одбора, од  којих je првa  
конститутивна седница у новом сазиву одржана 31.08.2018.године са почетком у 18,30h,   
на којој  је извршено конституисање (верификација  мандата ) именованих  чланова 
Школског одбора Шесте   београдске гимназије решењем скупштине града Београда, 
број:112-415/18-С  од 29.06.2018. године, читањем имена чланова Школског одбора из 
решења и појединачним представљањем истих.  
    Седници присуствовали  сви чланови новог Школског одбора у саставу: Милован 
Живковић, Александар Ружичић и Ратомир Антоновић испред локалне самоуправе, 
Бранислава Ђорђевић, Јелена Карановић и  Милан Ристановић испред Савета родитеља, 
Жељко Матић, Светлана Баковић и Андрија Влајић  из  реда запослених који су изабрани 
од стране Наставничког већа. 
На првој - конститутивној  седници Школског одбора Шесте београдске гимназије у новом 
сазиву Милован Живковић изабран  је за председника Школског одбора а Јелена 
Карановић за заменика председника. 
  На првој седници новоименовани члан Школског одбора Влајић Андрија поднео је 

оставку због сукоба интереса јер му је дете уписало први разред у Шестој  београдској  

гимназији, а на другој седници оставку и захтев за разрешење је  поднео и Матић Жељко 

због именовања на место помоћника директора школе.  

Школски одбор  је покренуо процедуру избора нових члана Школског одбора из реда 

запослених од стране Наставничког већа, и наставио да ради без наведена два члана из 

реда запослених. 



  

 

 
 
 

 

 На седнице Школског одбора  редовно су позивани  чланови Ученичког парламента, и 

чланови два репрезентативна синдиката, Синдикат    запослених Шесте београдске 

гимназије -Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС), и Синдикат Шесте 

београдске гимназије – ФБГ .  

На свим седницама  је увек постојао кворум. О одржавању седница чланови Школског 

одбора су обавештавани од стране секретара школе, телефонским путем, путем мејла и 

истицањем дневног реда на огласној табли школе. Материјал за седницу свим 

члановима, синдикатима и ученичком парламенту  достављан  је мејлом, а по потреби је 

штампано и неколико примерака материјала, што је допринело ефикасности у раду и 

доношењу одлука Школског одбора.   

    На свим седницама ШО су усвојени записници са претходних седница Школског 

одбора, усвојен  је извештај о раду директора школе за школску 2017/2018.годину и 

извештај о раду директора школе, за период  од  01.09.2018.године до  31.01.2019.године, 

донета су битна  акта  школе, донет  је већи број одлука  које су битне за живот и рад 

школе  и  разматран  велики број питања  и проблема у вези са школом.   

   Школски одбор је усвојио Извештај о раду Шесте београдске гимназије за  школску 

2017/2018 годину,  Извештај о екскурзијама за школску 2017/2018 годину, донео Годишњи 

План рада Шесте београдске гимназије за школску 2018/2019 годину,  донео Анекс бр.1. 

Годишњег плана рада  Шесте београдске гимназије за школску 2018/2019-у годину,  у 

коме   је извршена допуна  Годишњег плана рада  која се односи на обуку за стицање 

знања и вештина за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања, донео 

Анекс број 2. Годишњег Плана рада Шесте београдске гимназије за школску 

2018/2019.годину  у коме су  унете измене које се односе на надокнаду наставних дана у 

време екскурзија и измене у  Плану  рада  планинарско - смучарске секције. 

 

Школски одбор је донео следећа акта: Школски програм  Шесте београдске гимназије, 

Анекс  

Школског  Програма у који је унет  Програм обуке за потребе одбране земље  у условима 

ванредног и ратног стања, донео Измене и допуне Статута  Шесте београдске гимназије, 

донео Европски  развојни  план  Шесте београдске  гимназије  ради аплицирања за 

Европске пројекте,  разматрао и дао  сагласност  на Правилник  о организацији  и 

систематизацији радних  места у Шестој београдској гимназији а  због потребе 

усаглашавања радних места у просвети са  Каталогом  радних места у  јавним службама  

који  је донела Влада Републике Србије, како у погледу описа послова и задатака радног 

места тако и у погледу  назива појединих радних места која су промењена у законом 

предвиђеном року, као и сгласност на Измене и допуне  истог  након измена  Уредбе о 

Каталогу  радних  места. 

  Школски  одбор  је донео  Измене и допуне  Финансијског плана Шесте београдске 

гимназије за 2018 годину,   утврдио Предлог Финансијског плана за припрему  буџета 

Републике Србије за 2019.годину са пројекцијама за 2020 и 2021.годину,  донео  

Финансијски  план  Шесте београдске гимназије за  2019.годину  

и План набавки за 2019.годину, а  по добијању одобрених апропријација о расподели 
средстава за 2019.годину од  Секретаријата  за образовање и дечију заштиту и Измене и 
допуне Финансијског плана и Плана набавки за 2019.годину. 
 



  

 

 
 
 

 

Школски  одбор  је такође  разматрао и усвојио извештај Централне пописне комисије о 

извршеном редовном  годишњем попису  имовине, обавеза и потраживања са стањем  на 

дан 31.12.2018.године, са предлогом за отпис - расходовање средстава, усвојио извештај 

о финансијском  пословању  и годишњем обрачуну Шесте београдске гимназије  за  2018.  

годину, усвојио уписне квоте за школску 2019/2020.годину, упис у први разред: пет 

одељења природно-математичког смера - укупно 150 ученика, четири одељења 

друштвено језичког смера, укупно 120 ученика, и једно одељење првог разреда од 20 

ученика за ученике са посебним способностима из области рачунарства. 

Такође је донео одлуку да се Ратомир Антоновић, члан Школског одбора испред локалне 

самоуправе одреди за члана тима за обезбеђивање  квалитета и развоја у Шестој 

београдској  Гимназији.   

Школски  одбор  је одлучивао по жалби  пуномоћника  запосленог Кнежевић Јована, 

адвоката Љубомира Стаменковића, на решење директора Шесте београдске гимназије о 

изреченој дисциплинској мери у дисциплинском поступку против запосленог  и разматрао 

и друга питања и доносио одлуке и закључке из своје надлежности.  

 

Школски одбор  је на седницама  упознат са записницима просветне инспекције 

 

Извештај о раду овог Школског одбора од почетка школске године, односно од 

01.09.2018.године, па до 31.8.2019. године саставни је део Извештаја о раду Шесте 

београдске гимназије за школску 2018/2019.годину. 

                                                                                                     

                                                                         ШКОЛСКИ ОДБОР 

 ПРЕДСЕДНИК                                             

                                                                                             Проф. Милован Живковић, ср 

 

 
 

 

3.7 Извештај о раду Савета родитеља 
 

У школској 2018/2019. години Савет родитеља Шесте београдске гимназије је одржао пет седница 

(12.септембра, 24.октобра, 27.децембра 2018. године као и 27.марта и 15.маја 2019. године) по 

плану и са тачкама дневног реда предвиђеним Планом за школску 2018/2019. годину.   

На свим седницама Савета родитеља је постојао кворум . О одржавању седница родитељи су 

обавештавани електронски и писмено, добијајући све потребне материјале, што је резултирало 

добром припремљеношћу за дискусије и доношење одлука, као и ефикасношћу у раду. У свом 

раду у школској 2018/2019. години Савет је донео одлуке о критеријумима и избору најповољнијих 

понуда: за обезбеђење школе, осигурање ученика. Савет је донео одлуку о дестинацијама 

екскурзија са други, трећи и четврти разред школске 2018/19.год, затим одлуку о висини накнаде 

наставника за вођење ученика на екскурзију, одлуку о школском донатроском динару. На крају 

сваког класификационог периода, на седницама Савета, вршена је анализа успеха, владања и 

изостанака ученика. Током школске године чланови Савета родитеља су путем анкета 

учествовали у самовредновању рада школе, и упознати са Извештајем о самовредновању. Савет 

родитеља је имао током целе године активну сарадњу и са ученичким парламентом. На свакој 

седници Савета родитеља директор Шесте београдске гимназије је упознавао Савет у форми 

кратког извештаја са радом школе у периоду између две седнице и проблемима који су 

евентуално постојали и како су решени. Чланови Савета родитеља су редовно обавештавани о 

активностима Секретаријата за образовање Општине Звездара електронским путем, учествовали 



  

 

 
 
 

 

су у раду Општинског Савета родитеља и присуствовали свечаностима и манифестацијама у 

организацији Шесте београдске гимназије.. У школској 2018/19.години је отворено 

специјализовано информатичко одељење од 20 ученика. У протеклој школској години Шеста 

београдска организовани су по први пут „Дани Патријарха Павла“. Организација је била на веома 

високом нивоу, са уваженим гостима , на челу са Патријархом српским Иринејем. Успеху 

организације велики допринос дали су родитељи, садашњи и бивши ученици, у великој сарадњи 

са запосленима школе. Посебна седница Савета родитеља је одржана 15.5.2019.године, са само 

једном тачком дневног реда, а то је „Презентација пројекта Матура у мојој школи и Државна 

матура 2021“, која је била отворена за све родитеље ученика 1. и 2. разреда, где је делегација 

школе, на челу са директором, која је боравила у Загребу и информисала се о начину спровођења 

и искуствима рада Државне матуре, упознала родитеље ученика који ће је на завршетку 4.разреда 

полагати.  

                                                                    Председник Савета родитеља  
                                     Срђан Стаменковић 

 

 

3.8 Извештај о раду Ученичког парламента 
 

 
Парламент броји 72 ученика, а ове године су нам се придружила још два члана из 
новоотвореног ИТ одељења. На првој седници конституисан је парламент где је за 
председника одабрана Ива Ђоковић 3/8, заменици за парну и непарну смену Алексеј 
Тасев 4/8 и Петра Маврић 3/4. Акциони план за текућу школску годину обухвата низ 
активности и стварање сарадничких односа међу ученицима, наставницима и локалне 
заједнице. Добили смо и нову просторију за рад. 
 

- У првој седмици септембра организовали смо сајам половних књига у холу и 
свечаној сали. 

- Дводневна трибина „Самит младих“ одржавала се на Факултету за дипломатију и 
безбедност. Центар за међународне односе и културну сарадњу пружио је подршку 
и узео активно учешће у форми партнера на Самиту младих који се одржао на 
Центру партнерском Факултету за дипломатију и безбедност. Организатор и 
покретач овог пројекта била је перспективна организација – Организација 
београдских средњошколаца (ОБЕС). Овај дводневни скуп, као једна од ретких 
прилика у оквиру које су средњошколци и студенти имали прилике да размене своја 
искуства, прошао је веома запажено. Они „мало искуснији“ успели су да пренесу 
својим млађим колегама лична искуства, и тиме указали на смернице, путем савета 
и радионица, за даљи интелектуални и лични развој младих нараштаја у 
Републици Србији. Преко 100 учесника узело је учешће на радионицама и 
предавањима, а све у циљу преношења знања и вештина средњошколцима од 
стране младих људи који су направили одређене успехе. Предавачи су били из 
редова политичког, академског и јавног живота. 

- Другог октобра смо били домаћини на интерактивној седници Ученичких 
парламената из двадесет општина у Србији која се одржавала у Дому Народне 
скупштине а представљала нас је Андријана Јакшић 4/8. Да бисмо обезбедили и 
промовисали директно учешће деце у друштвеном животу кроз слободно 
формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, важан део 
Дечије недеље представља сусрет ученика/ца средњих школа у Србији, ове године 
под називом „Како препознати и шта урадити – за одрастање без насиља“. 
Дебатовало се на теме препознавања и адекватног реаговања на ситуације 
насиља, говорило се о развоју идеје нулте толеранције према насиљу, као и свог 
ангажовања у породици, школи и локалној заједници у спречавању овог феномена 
и препорукама за директно учешће ђачких парламената у превенцији насиља. Скуп 



  

 

 
 
 

 

је организован као право скупштинско заседање, са правилима скупштинске 
процедуре (радно председништво, утврђени дневни ред; Организатор: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Пријатељи деце 
Србије; Учесници: Представници/це ђачких парламената Србије, народни 
посланици, представници/це ресорних министарстава, стручњаци/киње из области 
права детета, представници/це школских савета родитеља, наставничких 
удружења, удружења грађана, медији...) 

 
- У новембру су секретари Повереника за људска права Катарина Михајловић 2/2 и 

Душанка Бркић 4/4 другу годину заредом учествовале на трибини на Авали у 
трајању од два дана. Повереник за заштиту равноправности и УНИЦЕФ Србија 
организовали су другу радионицу „Истеривача дискриминације“ у студентском 
одмаралишту Радојка Лакић на Авали, од 19. до 21. новембра 2018. године. Девојке 
и младићи из Панела младих имали су прилику да прошире своја знања из области 
заштите од дискриминације, али и да стекну нове вештине у сфери конструктивне 
комуникације и дигиталне промоције толеранције и равноправности. Поред 
поверенице за заштиту равноправности Бранкице Јанковић и њеног стручног тима, 
на радионици су учествовали и психолошкиња Драгана Ћук Миланков, активиста и 
блогер Милош Ђајић, експерткиња за људска права Гордана Предић и глумац 
Урош Јовчић. Теме су биле запошљавање, безбедност, образовање, информисање 
и медијска писменост, социјална укљученост, равноправност и инклузивно 
друштво. 

- Били смо једина београдска школа која је учествовала у обележавању 100 година 
смрти Риге од Фере и са многим грчким средњим школама које су боравиле седам 
дана у Београду учествовали смо у програму и обележавању ове манифестације у 
Дечијем културном центру. Ученице које су припремиле на енглеском језику 
презентацију о овој знаменитој личности и презентовале пред ученицима и 
званичницима из Грчке су Ива Ђоковић, Марко Дарја… 

- У новембру месецу у општини Звездара присуствовали смо предавању министарке 
без портфеља задужене за демографију и популациону политику проф. др Славице 
Ђукић Дејановић. Представљајући извештај министарке здравља проф. др 
Славица Ђукић Дејановић говорила је о демографским проблемима у Србији и 
пројекцији броја становника у будућности и истакла је да овај документ показује 
колико смо у социјалном, економском и еколошком развоју учинили за оне који су 
најугроженији. 

- Продавали смо карте за позоришну представу „Да ти кажем“ и помогли 
неафирмисаним глумцима студентима промоцију представе и на тај начин 
показали да смо спремни да идентификујемо проблеме младих у окружењу и да 
решимо исте. 

- Састанак радне групе свих Ученичких парламената са општине Звездара одржан је 
21.3. у нашој школи ради умрежавања и размене идеја између школа. Угостили смо 
у свечаној сали Шесте београдске гимназије Седму београдску гимназију, 
Зуботехничку школу, Фармацеутско физиотерапеутску школу, Медицинску, 
Грађевинску техничку, Грађевинску, Техноарт и Геодетску. Разговарало се о томе 
да ли на сличан начин раде парламенти и договорена је заједничка хумана 
манифестација на СЦ Олимп и прикупљање средстава за ученика који је оболео и 
остао без родитеља. Акција је обављена веома успешно, учествовало је око 100 
ученика свих школа са Звездаре уз наставнике Физичког васпитања. 

- Организовали смо промоцију школе за ученике основних школа који су дошли на 
отворена врата 25.4.2019. г. Позвали смо школе са неколико београдских општина, 
а највише ученика је са Звездаре. Угостили смо ученике осмих разреда у свечаној 
сали, где су одгледали филм о школи, затим се поделили у групе и обишли 



  

 

 
 
 

 

кабинете, библиотеку, спортске терене што им је помогло да изаберу нашу школу 
при упису. Један ученик из одељења 1/10 их је упознао са ИТ одељењем, а Ива 
Ђоковић и Катрина Михајловић су одговарале на бројна питања. 

- Током године радио је „Језички коктел“ руковођен ученицама Саром Ђурђевић 4/3 и 
Миљаном Милојковић 4/3, а за следећу школску годину одређене да наставе овај 
рад су ученице из 2/2 Александра Карановић и Миљана Младеновић. 

 
- Ученици матуранти који су се посебно истакли у раду и представљали нашу школу 

и на регионалном и локалном нивоу, размени ученика, те су им на дан поделе 
диплома у школи додељене и захвалнице Ученичког парламента су Бојана Стошић 
4/3, Сара Ђурђевић 4/3, Миљана Миљојковић 4/3, Димитрије Петровић 4/3, Богдан 
Јевтић 4/3, Давид Ђумић 4/6, Соња Божић 4/6,  Јован Врањеш 4/6, Алексеј Тасев 
4/6, Андријана Јакшић 4/8, Душанка Бркић 4/4, Ана Драговић 4/4 и Никола 
Миловановић 4/1.  

 
Закључујемо да је рад Ученичког парламента први корак ка демократији и пут ка 

остваривању ученичких циљева. Циљеви су демократско понашање, самосталност, 
толеранција, акције, мултикултуралан дијалог, партиципација, спровођење и остваривање 
ученичких права, иницијатива.  
 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 
 

4.1.  Извештај о раду психолога за школску 2018/19.  
 

I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПСИХОЛОГА – Израда годишњег и месечних планова рада 
психолога и плана посета одељењским заједницама првог разреда.  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ – Израда планова рада Тима за заштиту ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање и Тима за 
каријерно вођење. 

Учешће у изради плана рада школе за наредну школску годину и извештаја о раду 
школе за ову школску годину. 

На редовним састанцима колегијума (29 састанака) директор је са помоћницима и 
педагошко-психолошком службом планирао и организовао послове на недељном нивоу: 
организовање и праћење рада стручних тела, праћење наставног процеса и решавање 
текућих проблема у настави, припреме за класификационе периоде и крај школске 
године, припреме за општи преглед и остале инспекцијске надзоре, припрема и 
реализација самовредновања рада школе, организација матурских и осталих испита, 
организација семинара и ваннаставних активности, припреме за реализацију екскурзија и 
процена безбедности, сарадња са Ученичким парламентом и Саветом родитеља, 
припреме за организацију Новембарских дана Соње Жарковић, прославе Дана школе, 
школске славе и хуманитарног концерта за децу из прихватилишта и свратишта.  
 

II ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 
ПРАЋЕЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА – Праћење наставног процеса остварено је 

кроз учешће у раду одељењских и наставничког већа, педагошког колегијума и кроз 



  

 

 
 
 

 

сарадњу са педагогом, педагогом приправником, директором, помоћницима директора и 
предметним наставницима. Праћена је адаптација ученика првог разреда на нову средину 
и захтеве и интервенисано у ситуацијама конкретних проблема између предметних 
наставника и појединаца или одељења у току наставног процеса. 

У сарадњи са педагогом посећен  је час историје наставника приправника (у 
одељењу I-2, 10.XII 2018), као и присуство на јавним часовима Језик, медији и култура у 
организацији Дејана Јанковића (у одељењу I-9, 8.X 2018), информатике у организацији 
Снежане Марковић (у одељењу I-10, 22.V 2019), социологије у организацији Владимира 
Живановића (сва одељења IV разреда, 17.V 2019), као и два интердисциплинарна часа у 
организацији Олгице Рајић и Биљане Бодироге (у одељењу III-4, 10.XII 2018) и Славице 
Влачо и Сандре Плазибат (у одељењу I-10, 7.VI 2019).  

Сарадња са предметним наставницима односила се на следеће послове: израда 
плана индивидуализације и прилагођеног индивидуалног плана (ИОП1 и ИОП2 за 
ученика) за ученике којима је потреба помоћ и сарадња у реализацији, помоћ у 
организацији наставе и у дисциплини за нове наставнике, организација и спровођење 
ваннаставних активности. 

ПРАЋЕЊЕ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И САРАДЊА СА ОДЕЉЕЊСКИМ 
СТАРЕШИНАМА – Индивидуални рад у идентификовању и праћењу ученика са 
проблемима и сарадња у раду одељењских већа. У евиденцији о индивидуалном раду 
забележено је 258 разговора са одељењским старешинама и предметним наставницима 
и 11 посета часовима одељењске заједнице. Разлози за посете часовима одељењске 
заједнице су били: адаптација ученика првог разреда на нову средину, подршка 
ученицима који су изгубили друга, методе и технике успешног учења и превенција насиља 
у одељењу. У овој сарадњи учествовали су директор, педагог, педагог приправник и 
одељењске старешине.  

Реализована је тема „Вршњачко насиље“ у свим одељењима првог разреда од 
стране инспектора Полицијске управе града Снежане Сандић  (новембар и децембар). 

Заједнички састанци са одељењским старешинама сва четири разреда и 
разматрање тема: извештаји са екскурзија, идентификовање ученика који имају потребе 
за индивидуализацијом и предлог тема за рад одељењске заједнице. 

Помоћ одељењским старешинама у идентификовању ученика са потребама за 
индивидиулни начин рада, израда и реализација плана индивидуализације,  интервенције 
у насилним ситуацијама, израда плана заштите и реализација и евиденција ученика са 
појачаним васпитним радом, појединачно према потребама и на седницама одељењских 
већа.  

Сажети подаци из упитника добијених од ученика и родитеља првог разреда 
презентовани су на седницама одељењских већа у септембру 2018. г. као и подаци о 
ученицима који су у процесу индивидуализације током школске године. 

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
Свечани пријем родитеља и ученика првог разреда (3.IX 2018) у сарадњи са 

директором, помоћницима директора, педагогом и одељењским старешинама. 
Поводом Дечје недеље одржана је седница Ученичких парламената Србије са 

темом „Како препознати и шта урадити – за одрастање без насиља“ у организацији 
Пријатеља деце Србије, у Народној скупштини РС – учествовали су представници 
Ученичког парламента школе и психолог (октобар); 

У оквиру акције „Подели пријатељство“  организоване од стране НВО „Друг није 
мета“ у школи су подељени пакети пријатељства свим ученицима (новембар), а потом је 
организована и радионица на тему „Електронско вршњачко насиље“ са групом ученика из 
пет одељења првог разреда (март) и спроведен упитник „Коришћење слободног времена 
на интернету“. 



  

 

 
 
 

 

Учешће чланица Тима Љиљане Маловић Козић и Тамаре Ђорђевић Николић на 
Регионалној едукативној конференцији „Дисконектуј насиље“ која се бавила борбом 
против дигиталног насиља, а одржана је 29.3.2019. г. Чланице су известиле о основним 
темама и закључцима конференције. 

Учешће на Трећој конференцији о вршњачком насиљу „Друг није мета“ одржаној у 
Дому омладине 28.5.2019. године – присуствовало 10 ученика 2-9 одељења и одељењски 
старешина Драгана Бранковић Срзић. 

Одржан је свечани пријем ученика основних школа заинтересованих за упис наше 
школе (25.IV 2019). 

У сарадњи са организацијом за међународну размену средњошколаца 
„Интеркултура“ одржана је радионица поводом Међународног дана дијалога (27. IX 2018).  

Започета је сарадња са Хенди центром Колосеум кроз организацију радионице 
„Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом, у одељењу 1-7, 
24.5.2019. г. Наредне школске године у плану је интензивнија сарадња кроз различите 
активности којима је циљ сензибилизација младих према особама са инвалидитетом. 

Поново је покренута иницијатива за реализацију пројекта адаптације школе за 
потребе особа са хендикепом (лифт и тоалети). Школске 2007/08. г. израђен је пројекат 
адаптације са којим је школа конкурисала више пута, али до сада није добила потребна 
средства за реализацију. 
 

УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА, КОМИСИЈА И ТИМОВА 
Наставничко веће – Учешће у припреми и реализацији 12 седница наставничког 

већа у сарадњи са директором, помоћником директора и педагогом и педагогом 
приправником кроз сладеће активности: новине у ЗОСОВ-у, Правилник о обављању 
друштвено-корисног односно хуманитарног рада, Упутство о поступању у случају сумње 
или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама, 
извештавање о упису ученика и формирању одељења, о успеху и васпитно-
дисциплинским мерама на класификационим периодима и евиденција о појачаном 
васпитном раду, извештај о евалуацији процеса индивидуализације и индивидуалних 
образовних планова, извештај о тестирању ученика за конкурс ИС Петница, информације 
о раду Тима за заштиту ученика, Тима за инклузивно образовање и Тима за психолошке 
кризне интервенције. 

Одељењска већа – Учешће у раду редовно планираних одељењских већа (4 у току 
године) и у раду 16 ванредних одељењска већа која су заказивана према специфичним 
потребама: подршка одељењу и поједницима због трагичних догађаја (1 седница) и 
информисање о специфичним тешкоћама ученика и индивидуализовани план рада (15 
седница).  

Педагошки колегијум – Учешће на 4 састанка и 1 састанак стручног већа 
математике кроз разматрање тема: упознавање са новим ЗОСОВ-ом, верификација 
предлога за израду измењеног ИОП-а за једног ученика и праћење реализације, стручно 
усавршавање, самовредновање рада школе и избор изборних програма за први разред и 
уџбеника за наредну школску годину. 

Тим за стручно усавршавање – план стручног усавршавања и избор семинара који 
ће се бити понуђени наставницима у току школске године (5.12.2018). 

Тим за обезбеђење квалитета и развој установе – израда Правилника о 
награђивању и похваљивању наставника.  

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у школи – Учешће у раду Тима кроз координацију, извештавање о раду и 
организовање и реализацију активности предвиђених планом приказано у Извештају о 
реализацији програма заштите ученика од насиља за шк. 2018/2019. годину.  

Тим за реаговање у крозним ситуацијама - Тим је ове школске године интервенисао 
поводом смрти оца ученице из 1-5 и ученице из 2-7. 



  

 

 
 
 

 

Тим за инклузивно образовање – Рад тима представљен је у Извештају о 
реалиазцији програма инклузивног образовања у шк. 2018/2019. г. 

Тим за каријерно вођење – Рад тима представљен је у Извештају о раду тима за 
каријерно вођење за школску 2018/2019. г. 

Комисија за награђивање и похваљивање ученика – На 3 састанка утврђени су 
кандидати за награде према Правилнику о награђивању и похваљивању ученика Шесте 
београдске гимназије који су разматрани и усвојени на седници Наставничког већа (17.VI 
2019). 

 
 Комисија за формирање одељења првог разреда – у периоду од 9. до 11.VII 2019. г.  
комисија од   5 чланова формирала је 10 одељења првог разреда и о томе сачинила 
извештај. 

 
III РАД СА УЧЕНИЦИМА (ПОЈЕДИНЦИМА, ГРУПАМА И КОЛЕКТИВИМА) 
 
ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД – У евиденцији о индивидуалном раду 

забележено је 241 разговора са ученицима, a 23 ученика је континуирано праћено у току 
године. Разлози за индивидуални рад су били: тешкоће у учењу, тешкоће у адаптацији, 
појачан васпитни рад (изостајање и остале лакше повреде обавеза), здравствени, лични и 
породични проблеми.  

Разлози за индивидуални рад су: тешкоће у учењу, лош успех или нередовно 
похађање наставе. Разговори су заказивани по потреби, на захтев ученика, родитеља или 
одељењског старешине или су кроз сарадњу са одељењским старешинама позивани они 
ученици који су на класификационим периодима били неуспешни или су показивали друге 
знаке лоше адаптације. Због потребе да се посвети више пажње и ангажовања у 
адаптацији ученика првог разреда, ове школске године континуирано је праћено 11 
ученика првог разреда. 

Током ове школске године није било васпитно-дисциплинских поступака против 
ученика.  

У току школске године за 15 ученика је сачињен план индивидуализације, за једног 
ученика прилагођени ИОП1 и измењени ИОП и организована континуирана подршка у 
току школске године. Уз добру и интензивну сарадњу породице, школе и здравствене 
установе, 21 ученик је успешно завршио школску годину а два ученика су због дужег 
одсуствовања са наставе упућена на разредне испите, које су са успехом положили. Тим 
за инклузивно образовање је у свом извештају на крају године направио евалуацију 
процеса индивидуализације и подршке.  

 
Приговори и жалбе на оцене – Приговори на текуће оцене појединаца или групе 

ученика (8 приговора) углавном су успешно решавани уз сарадњу предметних наставника 
и одељењских старешина и кроз посете редовним часовима или часу одељењске  
заједнице. Жалбе на коначне оцене (6 жалби на коначну оцену из математике)  на крају 
школске године решаване су у односу на жалбу и изјаву предметног наставника а у 
сарадњи са директором, педагогом и одељењским старешином. 

Целокупан саветодавни рад обављен је у сарадњи и уз консултације са 
директором, помоћницима директора, педагогом, педагогом приправником, одељењским 
старешинама и предметним наставницима, ученицима и родитељима, као и надлежним 
институцијама.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – Поред учешћа у интервенцијама Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи (Извештај Тима за 
школску 2017/2018) разматране су и друге ситуације у сарадњи са одељењским 
старешинама и предметним наставницима – решавање сукоба између два ученика IV-7, 



  

 

 
 
 

 

заустављање вршњачког насиља у I-3 и сарадња са полицијом у ситуацији лажног 
узнемиравања у II-1. 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – Ове школске године сарадња са парламентом 
подразумевала је помоћ у састављању дневног реда и организацији прве седнице, 
учешће у састанку Ученичких парламената свих школа на општини Звездара, као и помоћ 
у организацији и реализацији пројеката парламента (Свечани дочек ученика основних 
школа, сарадња са Хенди центром Колосеум).  

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – У оквиру првог разреда одељењске 
старешине су анкетирале ученике о разлозима за упис гимназије и о даљим 
професионалним плановима с циљем да се установи почетно стање у односу на које ће 
остваривати даље праћење и професионално усмеравање кроз четворогодишње 
школовање. 

Тестирање интересовања свих заинтересованих ученика четвртог разреда ове 
школске године није било могуће због недостатка адекватног инструмента. Ученици су 
упућени на сајтове на којима могу тестирати своја професионална интересовања.  

Професионално информисање ученика у току школске године обављено је 
континуирано током школске године на часовима грађанског васпитања, преко огласне 
табле и кроз презентације и програме појединих факултета за које су се ученици 
опредељивали добровољно, а у сарадњи са члановима стручног тима за каријерно 
вођење. 

За једног ученика четвртог разреда дата је препорука за конкурсе на факултете у 
иностранству. 
 

МОЛБЕ УЧЕНИКА – Разматрање и решавање молби ученика за упис у школу (3 
молбе), прелазак у друго одељење (2 молбе) и прелазак на статус ванредног ученика у 
сарадњи са директором, помоћницима  директора и педагогом. 

РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА – Информисање ученика о конкурсу ИС 
Петница, Центра за таленте и Школе за таленте. Процена интелектуалних способности и 
карактеристика личности за 14 ученика извршена је коришћењем препоручених тестова. 
Укупно 21 ученик наше школе је постао полазник Истраживачке станице Петница. 

 
IV САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 
 
САВЕТ РОДИТЕЉА – Сарадња са Саветом родитеља остварена је кроз присуство 

седници (28.XII) а односила се на разматрање успеха и изостајања ученика на крају 
класификационих периода, разматрање заштите ученика и превеције насиља, 
извештавање о програмима за талентоване ученике (ИСП, Центар за таленте), као и 
понуда сарадње Савета родитеља са инспекторима ПУ града кроз предавање. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – На почетку школске године организован је заједнички 
родитељски састанак (4.IX) за родитеље свих ученика првог разреда у циљу упознавања 
са организацијом рада школе и успостављања сарадње у праћењу и помоћи ученицима у 
адаптацији на нову средину и нове захтеве, као и за родитеље ученика трећих (6.IX) и 
четвртих разреда (7.IX). 

ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА – У евиденцији о 
индивидуалном раду са ученицима, родитељима и наставницима забележено је 136 
разговорa са родитељима, а интензивна сарадња је остварена са родитељима ученика 
који су имали психичких и здравствених проблема, ученика са којима је обављен појачан 
васпитни рад, као и ученика који је радио по ИОП-у. 

V АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
Анализа успеха ученика и редовности похађања наставе на крају класификационог 

периода (директор, помоћници и педагог); Анализа процеса индивидуализације 
оствареног у току школске године. 



  

 

 
 
 

 

 
VI ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 
У реализацији рада са талентованим ученицима остварена је сарадња са 

Истраживачком станицом Петница.  
Ваннаставне активности реализоване су кроз сарадњу са општином Звездара, 

Удружењем „Друг није мета“ и удружењем Хенди центар Колосеум.  
Континуирано праћење ученика са здравственим и породичним проблемима 

остварено је кроз сарадњу са надлежним лекарима и тимовима у Институту за ментално 
здравље, Дому здравља Зведара, Градском центру за социјални рад, Министарству 
просвете –  Групи за социјалну инклузију, Мрежи са подршку ИО, Интерресорној комисији 
општине Звездара. У праћењу вертикалне проходности ученика обављене су 
консултације са ОШ „Никола Тесла“ Винча. 

Остварена је сарадња са Филозофским факултетом у Београду у реализацији 
стручне праксе за једну студенткињу у трајању од 7 дана (мај).  

Реализована је сарадња са „Интеркултуром“ у обележавању Међународног дана 
дијалога.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
- Учешће на семинару „Примена мисаоних експеримената у настави“ у организацији 

Центра за промоцију науке (26.I 2019) 
- Учешће на семинару  р. бр.175 „Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и 

друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе“ у организацији групе Мост 
(4-5.II 2019); 

- Учешће на конференцији за установе у просвети „Заврши започето – 
дисеминација за ЕРАЗМУС+ пројекта мобилности за наставнике“ одржаног 20.V 2019. 

       Љиља Живанић, психолог 
 

 

4.2 Извештај о раду стручног сарадника – педагога за школску 
2018/2019.  
 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 
Годишњи план рада педагога је саставни део Годишњег плана рада школе. На основу 
тога, рад се планирао и на месечном нивоу. Месечни планови су саставни део овог 
Извештаја. Планови рада су током године били подложни корекцијама, у зависности од 
потреба школе, односно ситуација које су биле у приоритету за решавање. Такође, 
планови за септембар и октобар месец кориговани су због промена у организацији рада 
саме школе (формирање група за изборне програме). План за сваки месец обавезно је 
садржавао активности које се односе на праћење, сарадњу и пружање подршке 
наставницима у циљу постизања квалитета припремања за наставни процес. Током 
школске године, педагог је пружао помоћ наставницима при изради годишњих и месечних 
планова, посебно када је реч о наставницима који су предавали у првом разреду. 
Месечни планови наставника прве године су били усмерени на исходе и важно је било да 
садржаје које планирају по месецима, а на основу тема које су дате у годишњем 
програму, прилагоде постизању предвиђених исхода, користећи различите методе и 
облике рада. Помоћ приликом планирања рада односила се и на наставнике 
приправнике, као и на наставнике (9) који су предавали изборне програме. Изборни 
програми, као садржајна новина у оквиру реформе гимназије, захтевали су планирање и 
реализацију по модулима. У вези са оперативним плановима наставника, планиран је 



  

 

 
 
 

 

увид и вођење евиденције о редовном месечном планирању наставника школе, чија је 
обавеза да своје месечне планове предају до петог у месецу. Евиденција се готово сваког 
месеца достављала директору, на његов захтев.  
 
На недељном и месечном нивоу планиране су посете часовима, са којима је директор 
школе био упознат увек на крају радне недеље, а наставници обавештени за наредну 
недељу. У септембру месецу, планиране су посете одељењима првог разреда, на 
часовима одељенске заједнице, с циљем упознавања ученика и остваривања првих 
контаката. Почев од октобра, планирани су индивидуални разговори са ученицима и 
родитељима. Планирање се односило на додатну подршку ученицима свих разреда. На 
иницијативу одељенских старешина, планирао се интензивнији рад са појединим 
одељењима. Такође, планиране су активности које се односе на сарадњу са Ученичким 
парламентом. Редовно се планирала и сарадња са свим стручним органима (стручна 
већа, одељенска већа, наставничко веће, педагошки колегијум). Такође, у месечне 
планове биле су укључене и активности које се односе на рад у стручним тимовима 
(коодинатор-члан), са акцентом на Тим за професионални развој и планирање стручног 
усавршавања наставника.   
 
Сходно радној листи, која предвиђа сарадњу са различитим установама, планирале су се 
посете Центру за социјални рад, локалној самоуправи, стручним скуповима (Секција 
педагога и психолога града Београда, Филозофски факултет, Филолошки факултет, 
школе на општини).  
 
       Школске 2018/19. године, педагог је именован на седници Наставничког већа за 
ментора, у периоду од 31.8.2018. до 31.08.2019. године. За област „планирање и 
програмирање васпитно-образовног рада“, ментор је планирао и организовао активности 
са педагогом приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају ментора за 
приправника педагога.  
 
 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 
 На основу плана који се односи на праћење васпитно-образовног рада, у току школске 
2018/2019. године, посећено је у периоду од 22.10.2018. до 07.6.2019. године 79 часова 
редовне наставе. За овај број посећених часова, чува се педагошка документација коју је 
потписао директор школе.  Поред планираних посета часовима на недељном нивоу, 
посећена су четири часа на позив наставника. Посећено је 15 часова одељењског 
старешине.   
 
У складу са мерама које је наложила Школска управа од 21.5.2018. године, бр. 61402-
01960/2017/11, на почетку школске 2018/2019. договорене су активности којима је циљ 
унапређивање квалитета рада наставника математике. Одржано је више састанака са 
директором школе и другим стручним сарадницима, на којима су се анализирале мере 
које су изречене током посете саветника школи, и том приликом су, сходно Извештају, 
договорене активности за период 2018/19. Једна од договорених активности је 
континуирано праћење рада наставника математике. С тим у вези, посећено је 11 часова 
свих наставника математике. Следећа активност која је планирана, у циљу праћења и 
вредновања рада наставника, биле су узајамне посете наставника математике, које су 
планиране на Стручном већу. Циљ узајмних посета био је увид у хоризонтални облик 
сарадње. На основу посета часовима, договорене су следеће активности: Стручно веће 
наставника математике је имало задатак да интензивира међусобну сарадњу кроз 



  

 

 
 
 

 

анализу часова који су узајамно посећени. Активности планиране за наставнике 
математике, разматране су и на састанцима Педагошког колегијума током године.   
 
Обављено је самовредновање у току школске године за осам наставника математике, за 
наставника рачунарства и информатике, наставника латинског језика, наставника 
психологије. У овом процесу, према већ утврђеној процедури, примене упитника за 
ученике и наставнике, анализом упитника, компарацијом резултата, утврђене су 
предности и недостаци у наставном процесу, на основу чега су обављени разговори са 
наставницима у циљу побољшања процеса учења. Од јуна 2018. до јуна 2019. године 
школске године обављено је самовредновање за 31 наставника. Процедура је текла на 
следећи начин: наставници су попуњавали анкетни лист намењен за наставнике, а за 
сваког наставника је предвиђено да у одељењима којима предаје анкетни лист попуни по 
6 случајно изабраних ученика. Поступак вредновања је у школској 2018/2019. спроведен 
за 24 наставника који су попуњавали упитнике намењене за наставнике, а 22 наставника 
се нису одазвала и нису попунили анкетни лист.  
 
Ове школске године, спроведен је упитник за наставнике који предају изборне програме и 
све ученике првог разреда. У изради упитника поред педагога, учествовали су директор и 
психолог. Након добијања резултата, извршена је и квалитативна анализа оба упитника. 
За школску 2018/2019. урађена је квантитативна и квалитативна анализа успеха и 
владања ученика на полугодишту, која је презентована на Наставничком већу.  Током 
школске године, више пута извршен је увид у електронски дневник са различитим 
намерама: праћење напредовања ученика, континуитет у процесу формативног и 
сумативног оцењивања, записници са одељењских већа, ажурирање електронског 
дневника (од уписивања садржаја часа до записника и напомена), уписивање одсутних 
ученика на почетку часа и др.   
 
На основу годишњег плана рада педагога, педагог је извршио вредновање остварености 
истог (прилог бр. 1). Општи закључци вредновања су следећи:  када је реч о сарадњи са 
наставницима у домену планирања, није остварен план осмишљавања подстицајне 
средине за учење; делимично је реализовано планирање и праћење употребе свих 
наставних средстава којима школа располаже; скромни су резултати на реализацији рада 
на припремању за наставу – час; остварена је планска посета часовима, остварена 
анализа часова са дискусијом, реализовано је подстицање и помоћ наставницима у 
планирању различитих облика вредновања сопствених и ученичких постигнућа; 
реализовано је активно учешће у школским тимовима; изостала је сарадња са 
наставницима на нивоу размене педагог-психолог-директор-наставник; није реализован 
процес вредновања са акцентом на формативно оцењивање ученика.   
 
За област „праћење и вредновање васпитно-образовног рада“, ментор је организовао 
активности са педагогом приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају 
ментора за приправника педагога.  
 
 
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА   
 Током школске 2018/2019. године, континуирано је текла сарадња са наставницима. 
Највећи део времена, за поменути период, односио се за сарадњу везану за наставни 
процес. Након посећених часова, са наставницима је обављен разговор о часу. Овај 
педагошко-инстуктивни рад са наставницима обавезно је подразумевао преглед месечног 
плана, припреме за час и примену инструмената за праћење наставног процеса. Час је 
праћен инструментом који је направила радна група са директором школе, на основу 
инструмента за праћење часа. који примењује школска управа. Инструменти су 



  

 

 
 
 

 

прилагођени Правилнику о квалитету рада установе. Кључни параметар су стандарди за 
наставу. Напоредо, час је праћен и коришћењем секвенцијалне анализе (СЕКА). 
Објективни показатељи, односно индикатори су били основ за разговор са наставником, а 
уједно нису остављали простор за анализу часа на основу доживљаја.   
 
Педагошко-инструктивни рад са наставницима математике школске 2018/19. усклађен је 
са мерама школске управе и представљен у Извештају о раду Стручног већа математике.  
Наставу историје, у овој школској години, реализовао је наставник приправник, са којим се 
посебно планирала и реализовала сарадња. Акценат је био на свим параметрима: 
годишњи, месечни план, приремање за наставу, као и остали административни послови 
који су обавеза наставника, попуњавање педагошке документације – дневник, педагошка 
свеска.  Треба напоменути и сарадњу са наставницима који су били ангажовани током ове 
школске године на замени, као врло захтевну, с обзиром на широк дијапазон искуства и 
припремљености за обављање послова наставника (од наставника без дана искуства до 
оних који су повремено ангажовани на овим пословима).   
 
Што се тиче педагошко-инструктивног рада са одељењским старешинама, током ове 
школске године посећено је 15 часова одељенског старешине: 10 часова одељенског 
старешине првог разрада, четири часа у другом разреду, један час у четвртом разреду. 
Неки часови су планирани од стране педагошке службе, на основу процене након 
класификација, а неки часови су реализовани на позив одељењског старешине. Педагог 
је присуствовао и ванредним и редовним родитељским састанцима, на позив 
одељењских старешина, с циљем успостављања квалитетније сарадње између школе и 
родитеља.  
 
За све наставнике Шесте београдске гимназије, направљен је пресек петогодишњег плана 
стручног усавршавања да би сваки наставник добио повратну информацију да ли је према 
Правилнику о стручном усавршавању остварио потребан број бодова за продужетак 
лиценце. Са наставницима који нису остварили потребан број бодова договорене су 
активности до краја 2019. године, а у вези са стручним усавршавањем (табеларни приказ 
– прилог бр. 2).   
 
За област „рад са наставницима“, ментор је планирао и организовао активности са 
педагогом приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају ментора за 
приправника педагога.  
 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА  
 Рад са ученицима обухватао је сарадњу различитог садржаја. Након сваког 
класификационог периода, обављани су разговори са ученицима који нису постигли успех 
и показали су да имају тешкоће у процесу учења. Такође, обављан је рад са ученицима 
који имају здравствене проблеме различитог спектра, а којима је била неопходна подршка 
у континуитету. Динамика живота и рада у школи, као и сваке године налаже дневно 
решавање актуелних тешкоћа ученика: незадовољство оценом, нерасположење изазвано 
различитим поводима, несугласице са наставницима, вршњачки конфликти и др. За све 
комуникације обављене са ученицима, обавештени су наставници, одељењске 
старешине, а  по потреби и родитељи.  Облици рада са ученицима били су индивидуални, 
али и групни, у зависности од проблема и процене како педагога, тако и осталих који 
учествују у решавању свих ситуација. Сарадња на нивоу група реализована је са 
одељењима 1/1, 1/9, 2/1, 2/9, 4/8, а за свих десет одељења првог разреда реализована је 
радионица о учењу. Ова радионица имала је циљ да помогне ученицима да превазиђу 
тешкоће преласка из основне у средњу школу.  За више одељења током школске године, 
спроведено је анкетирање ученика с циљем рационалног коришћења времена, 



  

 

 
 
 

 

освешћивања колико на одређене активности троше време, где би могли направити 
уштеде које би интегрисали у сврху учења. Након обрађених података, педагог је посетио 
часове одељењске заједнице и разговарао са ученицима о подацима које су сами изнели, 
с намером да покушају да квалитетније размишљају о томе шта раде током дана, како 
могу оптимално користити време у току једног радног дана. Одељењске старешине су 
обавештене о резултатима оваквог испитивања, с намером да на родитељским 
састанцима скрену пажњу родитељима на који начин деца користе време. Заједнички 
циљ свих нас је да помогнемо ученицима да освесте колико је важно адекватно 
планирати шта се ради у току једног дана. Сасвим је оправдано позивање родитеља да 
помогну у том процесу.  Током школске године, педагог је сарађивао и пружао подршку 
ученицима у реализацији ваннаставних активности. Тако, једна од активности сарадње са 
ученицима огледала се у пружању помоћи и подршке матурантима при организовању 
традиционалног хуманитарног концерта у Шестој београдској гимназији.  
 
За област „рад са ученицима“, ментор је планирао и организовао активности са педагогом 
приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају ментора за приправника 
педагога.  
 
 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА  
 Педагог је сарађивао са родитељима који су током школске године били незадовољни 
оценама и напредовањем свог детета. Такође, остварена сарадња између педагога и 
родитеља организована је понекад на иницијативу родитеља, а понекад на иницијативу 
педагога. Саветодавни део се односио на интензивирање сарадње са родитељима као 
веома важним фактором који опредељује квалитет живота и рада детета у школи.  Добро 
је обратити пажњу на сарадњу педагога са ученицима преко укључивања родитеља у 
решавање важних питања њиховог свакодневног живота. На самом почетку школске 
године, педагог се обратио и позвао на сарадњу родитеље свих десет одељења првог 
разреда. Циљ је био позив на сарадњу, отвореност за све врсте проблема ученика који се 
заједнички лакше решавају. Резултат овако планиране сарадње је присуство ванредним 
родитељским састанцима у одељењу 1/9 и 2/1.  Ни ове школске године, педагог није 
присуствовао ниједном Савету родитеља.  
 
За област „рад са родитељима и старатељима ученика“, ментор је планирао и 
организовао активности са педагогом приправником.  Детаљан опис активности наћи се 
се у Извештају ментора за приправника педагога.  
 
 
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ  И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  
 Сарадња се одвијала на дневном, недељном и месечном нивоу, на начин да се 
планирају заједничке активности, али и подносе извештаји о реализацији важних 
активности. Пракса у овој школи је да се понедељком у 13 часова одржи заједнички 
састанак на којем се договарају активности за предстојећу радну недељу. Оно што је 
изостало, а показало се значајним, јесте пракса претходних година: један радни дан 
током недеље у ком се преклапа радно време педагога и психолога.    
 
У прилог горенаведеном, неколико заједничких активности су: израда упитника за ученике 
првог разреда и наставнике који предају изборне програме; израда плана активности за 
Стручно веће математике; праћење реализације тих активности као и подношење 
Извештаја;  решавање жалби на текуће и закључне оцене; праћење успеха свих ученика 
који су укључени у процес индивидуализације.  Када је у питању проблематика рада са 
ученицима, незаобилазна сарадња је са психологом школе.  Сарадња са помоћником 



  

 

 
 
 

 

директора у парној смени Урошем Тепавцем одвијала се током школске године, а 
интензивно на сваком класификационом периоду. Договаране су активности које се тичу 
рада одељенских већа, заједнички су се саветовали наставници који су ангажовани на 
замени.  
 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  
  
Реализовано је континуирано учешће у раду одељенских већа, Наставничког већа, 
Педагошког колегијума, Стручних већа за област предмета; у раду тимова: Тима за 
професионални развој, Тима за развој школског програма, Стручног актива за школско 
развојно планирање, Тима за појачан васпитни рад, Тима за развој међупредметних 
компетенција, Развојног школског тима, Тима за обезбеђивање квалитета рада установе, 
Тима за самовредновање, Тима за превенцију насиља, Тима за инклузивно образовање, 
Комисије за упис ђака у први разред и формирање одељења прве године. Педагог је ове 
школске године био координатор три тима.   
 
За област „рад у стручним органима и тимовима“ ментор је планирао и организовао 
активности са педагогом приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају 
ментора за приправника педагога.  
 
 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 
Остварена је сарадња са стручним организацијама, као што су: Друштво педагога; 
Градска секција стручних сарадника; Институт за психологију; Филозофски факултет - 
одељење за педагогију и андрагогију; организација  „Друг није мета“; Центар за социјални 
рад општине Звездара, општине Палилула и општине Стари Град; Завод за 
унапређивање образовања; Институт за модерно образовање.  
 
За област „сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 
локалне самоуправе“ ментор је планирао и организовао активности са педагогом 
приправником.  Детаљан опис активности наћи се се у Извештају ментора за приправника 
педагога.  
 
 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРЕПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА  
 
Трећу годину заредом, планирано је учешће на Конгресу психолога и педагога. Ни ове 
школске године ова врста стручног усавршавања није реализована.   
 
За област „вођење документације, припреме за рад и стручна усавршавања“ ментор је 
планирао и организовао активности са педагогом приправником.  Детаљан опис 
активности наћи ће се у Извештају ментора за приправника педагога.  

 



   
 
 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Прилог 1. 

1- није остварено, 2- делимично остварено, 3- остварено 

 

  
Ниво остварености 

 
Образложење 

Израда годишњег и месечних планова. 3 Годишњи и месечни планови, дневник рада. 

Сарадња са наставницима у планирању и 

осмишљавању подстицајне средине за 

учење. Употреба свих наставних 

средстава, али и знања стечених 

кроз стручно усавршавање са 

циљем да се унапреди стицање знања 

ученика. Рад на подизању квалитета 

припремања за наставу-час. 

 
 
 
 
 

2 

Неопходно је обезбедити ојачавање наставника за област 

мотивисања ученика за школско учење. Припреме за 

реализацију наставе треба да садрже елементе подстицања за 

процес учења. Обезбедити размену искустава, хоризонтално 

стручно усавршавање, па чак и прављење базе оних часова који 

могу свима послужити као пример. 

Сарадња са наставницима на усклађивању 

циљева, садржаја и метода рада 

(припремање за час). 

 

 

2 

На нивоу сарадње са наставницима уочене су слабости: 

неблаговремено планирање, припремање за наставу, 

услађивање рада са исходима предвиђеним за сваку од 

области. 

Планска посета часовима и анализа 

часова, са дискусијом. 

 
3 

Сви планирани часови су посећени и са наставницима је 

обављена анализа изведене наставе, на основу образаца који 

су намењени за праћење часа. 

Подстицање и помоћ наставницима у 

планирању различитих облика 

вредновања сопствених и 

ученичких постигнућа. 

 

 

3 

Свака анализа је подразумевала подстицање и давање низа 

информација наставницима - како да вреднују постигнуће 

ученика. 

Активно учешће у школским тимовима: 

тим за школско развојно планирање, тим 

за стручно усавршавање наставника, 

тим за превенцију насиља у школама; као 

и учешће у пројектима за које је школа 

аплицирала. 

 
 
 
 

3 

Учешће у раду девет тимова и послови координатора за три 

тима: Тим за професионално напредовање, Тим за 

међупредметне компетенције и Тим за школски програм. 

 



   
 
 

 

Рад са наставницима на конструктивном 

решавању сукоба у одељењу, 

oснаживање наставника за област 

комуникацијских вештина. 

 
 

2 

Потребно је унапредити кроз сам процес планирања сопственог 

рада посете часовима одељенских заједница са циљем 

унапређивања комуникацијских вештина на свим нивоима. 

Покретање и подстицање примене 

тематског интердисциплинарног приступа 

у настави на нивоу планирања - годишњег 

и месечног, у циљу развијања 

међупредметних компетенција код 

ученика. 

 
 
 
 
 
 

2 

Ова процена иде из реалног сагледавања свих обавеза 

наставника који се тичу планирања, а били су у току ове 

школске године на врло ниском нивоу, обзиром да се није 

поштовао ни принцип благовременог индивидуалног 

планирања (до 5. у месецу). Ниједан план, осим за поједине 

угледне часове, није садржавао интердисциплинарни приступ. 

Током године, инсистирало се на сарадњи унутар стручних већа 

да се у односу на садржај планира и подршка у реализацији 

садржаја. 

Промовисање активне улоге ученика у 

процесу наставе, односно учења, 

праћењем примене Правилника 

оцењивања, са посебним акцентом на 

формативном оцењивању, као и на 

коришћењу различитих начина праћења 

напредовања ученика, примена 

усаглашених критеријума вредновања. 

 
 
 
 

 

3 

Након сваког посећеног часа, разговор са наставницима је 

обавезно садржавао размену везану за процес и поступке 

вредновања ученичког постигнућа, били да је реч о бројчаном 

оцењивању или формативном кроз вођење педагошке свеске. 

Пред сваки класификациони период, био је обављен преглед 

електронског дневника, са акцентом на формативно 

оцењивање, односно праћење информација које су наведене, 

за сваког ученика. 

Рад са наставницима на припремању и 

примени различитих стилова учења у 

процесу наставе. 

 
 
 
 

 
2 

Ове школске године није одржано стручно усавршавање на 

тему метода и облика рада, коју отварају простор за неговање 

различитих стилова учења, кроз индивидуални приступ 

ученику. Наставницима је пружана подршка посебно за област 

различитих изборних програма - пројектна настава. Међутим, 

изостала је комуникација по овом основу за остале предмете, 

ако се не узме у обзир праћење вредновања постигнућа 

ученика. 
 



   
 
 

 

Припрема предлога за остваривање 

различитих видова стручног усавршавања 

наставника како унутар школе тако и 

изван школе а у складу са Правилником о 

сталном стручном усавршавању и 

напредовању, али и са Правилником о 

квалитету рада установе 

 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 

 
Припрема и реализација стручног усавршавања реализује се 

кроз рад Тима за професионални развој, чији сам координатор. 

Осмишљавање и примена различитих 

видова праћења и вредновања. 

Припремање, организација и анализа 

годишњих тестова знања. 

 
 

/ 

 
 

/ 

Рад са наставницима на унапређивању 

менталног здравља ученика. Сарадња са 

Заводом за ментално здравље, сарадња 

са Центром за социјални рад. 

 
 

3 

Током школске године, сарадња са Заводом за ментално 

здравље, Центром за социјални рад и сстручним тимовима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

организација стручног усавршавања на ову тему. 

Праћење индивидуалног постигнућа 

ученика у циљу подстицања развоја на 

основу резултата на класификацијама, 

сарадње са одељењским заједницама, 

извештаја са стручних већа, података 

Центра за таленте, ИС Петница. Израда 

ИОП-а за талентоване ученике. 

 
 
 

 
3 

За све ученике који нису остваривали успех на 

класификационим периодима обављен је разговор, направљен 

план рада, извршена провера реализације истог, а све у 

сарадњи са одељенским старешинама. Израде ИОП-а за 

талентоване ученике није било. 

Подстицање иницијативе и слободе у 

исказивању ставова и уверења код 

ученика кроз индивидуалну сарадњу, 

учешћем у раду одељењских заједница, 

учешће у раду Ученичког парламента. 

 
 
 

2 

Следеће године потребно је побољшати сарадњу са Ученичким 

парламентом. Такође, потребно је припремити и организовати, 

у сарадњи са психологом, радионице за одељенске заједнице 

на тему слободе у исказивању сопстених ставова и уверења. 



   
 
 

 

 

Промовисање уважавања целовите 

личности ученика са посебним освртом на 

индивидуалне особине, али и социјално 

окружење детета-ученика,здравље и 

специфичности-индивидуалне 

карактеристике детета. 

 

 
 
 

2 

Акценат на ученицима са одређеним тешкоћама, што 

представља мали обухват. Неопходно је понудити моделе по 

којима се обухват целовите личности ученика, а не само 

когнитивне, реализује унутар укупног наставног процеса. 

Примена разноврсних метода и техника 

саветодавног рада са ученицима 

(индивидуално и групно)-коришћење свих 

вештина стечених кроз стручно 

усавршавање. 

 

 
 

3 

Индивидуални и групни разговори са ученицима, посета часова 

одељенских заједница, радионице за целисходно коришћење 

времена, и друго. 

Систематски и континуиран рад на 

професионалној орјентацији ученика, 

примена инструмента Центра за 

примењену психологију. Каријерно 

вођење ученика. 

 
 
 

/ 

 
 
 

/ 

Сарадња са родитељима и друштвеном 

заједницом. Израда ИОП-а, за ученике 

школе, на основу педагошког профила 

ученика, али и других показатеља. 

 

 
3 

Учешће у раду са свим ученицима за које је организован 

индивидуални образовни програм, засебно, али и у Тиму за 

инклузивно образовање. 

Покретање и прихватање иницијативе 

родитеља и друштвене заједнице у 

остваривању заједничких интереса, 

покретање иницијативе на свим нивоима, 

родитељски састанци организовани као 

радионице, Савет родитеља, групе 

родитеља, индивидуалне иницијативе. 

 
 
 
 
 

2 

Ова активност реализовала се само на нивоу родитељских 

састанака, као и индивидуалних разговора са родитељима. 

Сарадња са Саветом родитеља је изостала. 



   
 
 

 

 

Благовремено и континуирано 

размењивање информација са 

родитељима о напретку и развоју ученика- 

на основу одељењских већа , захтева 

одељењског старешине или 

индивидуалне потребе родитеља. 

 

 
 
 

3 

Сви облици овакве иницијативе су током целе школске године 

поштовани. Активности су се контринуирано обављале. 

Примена разноврсних метода 

саветодавног рада са родитељима. 

 

3 
Разговори са родитељима обављали су се на иницијативу 

педагога, родитеља и одељенских старешина. 

Организовање различитих обука за 

наставнике, родитеље у договору са 

психологом и директором (Вештине 

комуникације). 

 

 
 

1 

 

 
 

Није остварено. 

У сарадњи са Саветом родитеља на 

њихову иницијативу , организација 

истраживања-испитивања. 

 
1 

 
Сарадња са Саветом родитеља је изостала. 

Сарадња са директором и стручним 

сарадником. Истраживање образовно- 

васпитне праксе и специфичних проблема 

и потреба установе. Планирање 

активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција. Редовна сарадња у 

оквиру стручних тимова и комисија. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Сви облици сарадње који су наведени су и реализовани. 

Иницирање и увођење различитих 

пројеката и огледа у школи. 

 

/ 
За реализацију ове активности, неопходна је подршка 

директора школе. 

Сарадња са београдским универзитетом, 

менторски рад са студентима и њиховим 

професорима (одељења за методику 

наставе). 

 

 
 

3 

 

 
 

Остварено. 



   
 
 

 

Израда посебних прегледа извештаја и 
анализа из домена рада педагога, за 
потребе стручних органа. Давање 
саопштења, информисање о обављеним 
анализама, прегледима, и другим 
активностима од значаја за рад 
наставничког већа, педагошког 
колегијума. Учешће у раду тимова, актива, 
комисија стручних актива за развојно 
планирање, стручно усавршавање. 
 

 
 

3 
 

Све наведене активности су током школске године 
континуирано реализоване. 
 

 

Београд, јул 2019. године                                                                                                                     Педагог школе, Дубравка Радошевић 



   
 
 

 

 
ПРЕСЕК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА  ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

2014-2019 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ СРПСКИ ЈЕЗИК  И КЊИЖЕНОСТ 
 

 

Р. бр. 
 

Име и презиме 
Звање - 

наставни

к 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 

Напомен
а Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

 

 

1. 

 

 

Кречковић Тамара 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

58 

 

 

24 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

82 

 

 

 

2. 

 

 

Влачо Славица 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

16 

 

 

89 

 

 

42 

 

 

24 

 

 

20 

 

 

32 

 

 

227 

 

 

 

3. 

 

 

Јовановић Ч. 
Весна 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

16 

 

 

95 

 

 

18 

 

 

40 

 

 

24 

 

 

0 

 

 

193 

 

 

 

4. 

 

 

Вујисић Данијела 

 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

8 

 

 

43 

 

 

26 

 

 

40 

 

 

48 

 

 

32 

 

 

197 

Научни скупови; 

Конференције; 

Предавач Конгрес 

слависта.  

 

5. 

 

 

Рајић Олгица 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

42 

 

 

52 

 

 

60 

 

 

26 

 

 

231 

 

 

 

6. 

 

 

Васиљевић Л. 
Оливе 

Српски 

језик и 
р 

књижевнос
т 

 

 

23 

 

 

19 

 

 

36 

 

 

24 

 

 

11 

 

 

0 

 

 

113 

 

 

 

7. 

 

 

Шандор Зринка 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

 

 

52 

 

 

40 

 

 

34 

 

 

0 

 

 

39 

 

 

0 

 

 

165 

 



   
 
 

 

 
8. 

 
Павловић Мина 

 
Српски 
језик и 
књижевнос
т 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
8 

 
 
32 

 
 
18 

 
 
36 

 
 
124 

 
 
Лиценца: 2018 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 
 

 

Р. бр. 
 

Име и презиме 
Звање - 

наставни

к 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 

Напомен
а Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

1. Баковић Светлана Латински 
јез 

23 0 32 16 0 16 87  

 

2. 
 

Богићевић Марија 
Латински 

језик 

 

24 
 

40 
 

16 
 

8 
 

0 
 

72 
 

160 
 

3. Грујев Крум Руски језик 24 64 24 40 16 0 168  

4. Златановић 
Светлана 

Немачки 
јези 

0 40 8 32 20 56 156  

5. Јарић Александра Енглески 
јез 

40 64 0 32 0 40 176  

6. Марковић Душица Немачки језик       На боловању. 

7. Михаиловић Горан Енглески 
јез 

8 0 0 56 0 0 64  

8. Николић Јована Енглески 
јез 

16 90 16 8 44 0 174  

9. Пантић Соња Француски 
је 

0 40 24 8 20 16 108  

10. Плазибат Сандра Енглески 
јез 

16 66 0 18 46 12 158  

11. Радовић Весна Енглески 
јез 

14 0 0 16 0 16 46  

12. Рашевић Јелена Француски 
је 

32 40 40 0 0 0 112 Породиљско: 2017-2019. 

13. Стојановић 
Мирјана 

Немачки 
јези 

0 48 16 20 24 24 132  

14. Стојиљковић Ана Енглески 
јез 

0 40 0 16 20 24 100  

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ИСТОРИЈА 
 

 
Р. бр. 

 
Име и презиме 

Звање - 

наставник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

1. Ђолић Сузана Историја 17 48 32 8 0 0 105 Градско такмичење из 

2. Маријан Владо Историја         

3. Матић Жељко Историја 17 35 68 0 1 0 121  

4. Мишић Драгана Историја 10 80 58 35 54 51 288 Три конференције 

5. Павловић Ш. Историја 39 0 8 0 24 16 87  



   
 
 

 

6. Мауковић Петар. Историја        Приправник 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНИХ НАУКА 
 

 
Р. бр. 

 
Име и презиме 

Звање - 

наставник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

1. Бјелановић Мирјана Устав и 
право 

7 20   0 36 8 8 79 Лиценца: мај 2019. 

2. Ђорђевић Тамара Психологија/
грађанско 
васпитање 

8 24   0 16   0 16 64 Породиљско: 2017-2019.  
 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ З А  О Б Л А С Т  МАТЕМАТИКА 

 
 

Р. бр.          Име и презиме 
Звање - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

наставник Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови бодова                       
Напомена

 

1. Башић Људмила Математика 74 74 23 56 40 17 284 Ангажована: ЗУОВ - уџбеници; 

2. Дабић К. Наташа Математика 16 40 8 40 0 0 104 

3. Јоковић Ана Математика 23 72 31 72 40 0 238 

4. Кечкић Лидија Математика 24 65 15 49 16 68 237 

5. Кнежевић Јован Математика 29 16 16 18 24 2 105 Међународне конференције за 

6. Лазовић Сузана Математика 32 48 31 48 40 42 241 

7. Перуничић Јасмина Математика 49 114 23 64 70 76 396 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 
 

Р. бр. 
 

Име и презиме 
Звање - 

наставник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 
Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 
 
 
1. 

 
 
Ћеранић Гордана 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

0 

 
 

55 

 
 

26 

 
 

20 

 
 

44 

 
 

84 

 
 

229 

Учешће на међународним 

курсевима Oracle academy 



   
 
 

 

 
 
2. 

 
 
Авдић Наташа 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

16 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

16 

 
 

32 

 
 
Приправник 

 
 
3. 

 
 
Михаиловић Оливера 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

26 

 
 

6 

 
 

30 

 
 

5 

 
 

33 

 
 

68 

 
 

168 

 

 
 
4. 

 
 
Новаковић Биљана 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

25 

 
 

40 

 
 

38 

 
 

24 

 
 

16 

 
 

64 

 
 

247 

 

 
 
5. 

 
 
Златковић Татјана 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

8 

 
 

40 

 
 

0 

 
 

30 

 
 

80 

 
 

62 

 
 

220 

 

 
 
6. 

 
 
Ђурић Лазовић Наташа 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

0 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

40 

 
 

108 

 
 

148 

 
 
Породиљско: 2015-2017. 

 
 
7. 

 
 
Марковић Снежана 

Рачунарство 

и информатик 

а 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

80 

 
 

32 

 
 

112 

 
 
Није радила у школи: 2014-
2018. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ  ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

 
Р. бр. 

 
Име и презиме 

Звање - 

наставник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 
Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

1. Антанасијевић Бојан аХемија 0 24 32 16 24 8 104 Породиљско: 2014. 

2. Бранковић С. Хемија 19 112 0 24 0 48 203  

3. Грујовић Данијела Хемија 107 58 29 16 28 48 286  

4. Тасић Владимир Хемија 50 44 32 0 0 34 180  

5. Башић Јасминка Биологија 13 48 32 16 44 16 169 

Анг

ажо

ван

а: 

ЗУ

ОВ 

- 

уџб

ени

 

6. Параушић Вeсна Биологија 16 48 24 0 20 8 116 

Пре

зен

тац

ија 

уџб

ени

ка: 

 

7. Трпковић Сандра Биологија 73 56 2 35 44 16 226  

8. Калинић Славица Биологија        На боловању 



   
 
 

 

9. Перић Јасна Географиј
а 

49 72 8 40 40 24 233 

10. Стојановић Предраг Географиј
а 

18 0 16 16 0 16 66 

11. Ковачевић Ана Географиј
а 

11 47 29 34 8 50 179 E-twinning 150 дана; 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ФИЗИКА 

 
 

Р. бр.          Име и презиме 
Звање - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

наставник Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови бодова 

1. Дабић Маја Физика 7 64 32 0 20 40 163 

2. Ђуровић Љубица Физика 65 24 8 42 0 32 171 

3. Ђуровић Марија Физика 65 8 8 42 0 32 155 

4. Маринковић Тијана Физика 0 0 16 42 24 48 130 Два републичка такмичења: 

5. Стакић Душица Физика 0 16 0 36 24 24 100 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТ 

 
 

Р. бр.          Име и презиме 
Звање - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

наставник Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови бодова                       
Напомена

 

1. Бодирога Биљана 
Маја 

Ликовна 

култура 

89 64 8 0 0 48 209 Лиценца април 2019. 

        Породиљско 2017-2018. 

2. Ђокић Томислав Музичка 

култура 

0 64 0 16 10 10 90 

3. Кисин Душка Музичка 

култура 

0 4 0 70 24 0 98 

4. Тепавац Урош Ликовна 
култура 

17 65 0 16 44 1 143 Лиценца април 2019. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

 
 

Р. бр. 
 

Име и презиме 
Звање - 

наставник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 
Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

 
1. 

Милосављевић Нена дФизичко 

васпитање 
        



   
 
 

 

 
2. 

 
Вучак Дражен 

Физичко 

васпитање 
        

 
3. 

 
Влајић Андрија 

Физичко 

васпитање 

 
40 

 
52 

 
8 

 
24 

 
8 

 
40 

 
172 

 

 
4. 

 
Марковић Милан 

Физичко 

васпитање 
        

 

ДИРЕКТОР И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

 
Р. бр. 

 
Име и презиме 

 
Звање 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Укупно 

бодова 

 
Напомена 

Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови Бодови 

1. Раде Зејак Директор         

2. Радошевић Дубравка Педагог 55 66 8 32 40 24 225  

3. Живанић Љиља Психолог 47 24 16 0 20 24 131  

 

08.7.2019.                                       Пресек урадиле: Дубравка Радошевић и Марија Филиповић
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ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О РАДУ ПЕДАГОГА ПРИПРАВНИКА 
школска 2018/2019. година 

 
 
МЕНТОР: Дубравка Радошевић, педагог 
ПРИПРАВНИК ПЕДАГОГ: Марија Филиповић 
 
Шеста београдска гимназија остварила је сарадњу са Националним бироом за 
запошљавање у реализацији програма стручног оспособљавања  „Прва шанса“, 
септембра 2018. године.  
Приправник педагог, Maрија Филиповић је прва два месеца проводила у сарадњи са 
педагогом и психологом, те се на тај начин упознавала са колегама, ученицима, 
амбијентом и радном атмосфером. Такође, током прва два месеца, приправник 
педагог се упознавала са законским и подзаконским актима којима се регулише рад 
у образовно-васпитним институцијама, као и свим актима који су донети на нивоу 
школе.  
 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

Ментор педагог упознала је приправника са Годишњим програмом рада 
педагога школе за школску 2018/19. годину, као и месечним и недељним планом 
активности. По угледу на месечне планове ментора,  приправник је сваког месеца 
израђивала своје месечне планове. Месечни планови приправника педагога су 
усклађени са месечним плановима ментора. Планови рада су током године били 
подложни корекцијама, у зависности од потреба школе, односно ситуација које су 
биле у приоритету за решавање. Такође, планови за септембар и октобар месец 
кориговани су због промена у организацији рада саме школе (формирање група за 
изборне програме). 

 
План за сваки месец обавезно је садржавао активности које се односе на 

праћење, сарадњу и пружање подршке наставницима у циљу постизања квалитета 
припремања за наставни процес. Током школске године, приправник педагог имала 
је прилике да посматра и учествује у пружању помоћи наставницима при изради 
годишњих и месечних планова, посебно када је реч о наставницима који су 
предавали у првом разреду. Помоћ приликом планирања рада односила се и на 
наставнике приправнике, као и на наставнике који су предавали изборне програме. У 
вези са оперативним плановима наставника, планиран је увид и вођење евиденције 
о редовном месечном планирању наставника школе, од стране педагога ментора и 
приправника. 
 

На недељном и месечном нивоу заједнички су планиране посете часовима. У 
септембру месецу, планиране су посете одељењима првог разреда, на часовима 
одељењске заједнице, са циљем упознавања ученика и остваривања првих 
контаката.  

 
Почев од октобра, ментор педагог и приправник планирале су индивидуалне 

разговоре са ученицима и родитељима. Планирање се односило на додатну 
подршку ученицима свих разреда. На иницијативу одељењских старешина, 
планирао се интензивнији рад са појединим одељењима. Такође, заједнички су 
планиране активности које се односе на сарадњу са Ученичким парламентом.  

 
Редовно се планирала и сарадња са свим стручним органима: стручна већа, 

одељенска већа, Наставничко веће, Педагошки колегијум. Такође, у месечне 
планове педагога приправника биле су укључене и активности које се односе на 
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учешће у раду стручних тимова у којима је ментор педагог била координатор и/или 
члан, са акцентом на Тим за професионални развој и планирање стручног 
усавршавања наставника.  

 
Сходно радној листи, која предвиђа сарадњу са различитим установама, 

планирале су се посете Центру за социјални рад, локалној самоуправи, стручним 
скуповима (Секција педагога и психолога града Београда, Филозофски факултет, 
Филолошки факултет, школе на општини). 

 
 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

На основу плана који се односи на праћење васпитно-образовног рада, у току 
школске 2018/2019. године, педагог приправник је са ментором посетила, у периоду 
од 22.10.2018. до 7.6.2019. године,  79 часова редовне наставе. За овај број 
посећених часова чува се педагошка документација.  Ментор педагог упутила је 
приправника у протоколе праћења изведене наставе – обрасце којима се школа 
служи, а који су у складу са Правилником о квалитету рада установе.  Поред 
планираних посета часовима на недељном нивоу, посећена су четири часа на позив 
наставника. Посећено је 15 часова одељењског старешине.  

 
У складу са мерама које је наложила школска управа од 21.5.2018. године, бр. 

614-02-01960/2017/11, на почетку школске 2018/2019. договорене су активности 
којима је циљ унапређивање квалитета рада наставника математике. Једна од њих 
јесте континуирано праћење рада наставника математике. С тога, педагог 
приправник имала је прилике да учествује са педагогом ментором у праћењу и 
вредновању рада наставника математике. Том приликом,  посећено је 11 часова 
свих наставника математике Шесте београдске гимназије. Активности планиране за 
наставнике математике разматране су и на састанцима Педагошког колегијума 
током године, којима је педагог приправник присуствовала. 
 

У току школске године обављено је самовредновање за осам наставника 
математике, за наставника рачунарства и информатике, наставника латинског 
језика, наставника психологије. У овом процесу, према већ утврђеној процедури, 
примене упитника за ученике и наставнике, анализом упитника, компарацијом 
резултата, утврђене су предности и недостаци у наставном процесу, на основу чега 
су обављени разговори са наставницима у циљу побољшања процеса учења. Са 
ментором, педагог приправник учествовао је у анализи резултата упитника.  

Спроведен је упитник за наставнике који предају изборне програме и све 
ученике првог разреда. Након добијених резултата, ментор и приправник извршиле 
су квалитативну анализу оба упитника.  

Такође, педагог приправник учествовала је у изради квантитативне и 
квалитативне анализе успеха и владања ученика на првом класификационом 
периоду и полугодишту, које су биле представљене на Наставничком већу.  
 

Током школске године, приправник педагог је више пута извршила увид у 
електронски дневник са различитим намерама: праћење напредовања ученика, 
континуитет у процесу формативног и сумативног оцењивања, записници са 
одељенских већа, ажурирање електронског дневника (од уписивања садржаја часа 
до записника и напомена), уписивање одсутних ученика на почетку часа и др.  

 
 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 

Током школске 2018/2019. године, континуирано је текла сарадња са 
наставницима. Највећи део, за поменути период, односио се за сарадњу везану за 
наставни процес. Након заједнички посећених часова, ментор је са наставницима 
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обављала разговор о часу. Приправник педагог имала је прилике да прати како се 
посећени час анализира и како се води разговор са наставником који је одржао исти. 
Овакав педагошко-инстуктивни рад са наставницима обавезно је подразумевао 
преглед месечног плана, припреме за час и примену инструмената за праћење 
наставног процеса. Час је праћен инструментом који је направила радна група са 
директором школе, на основу инструмента за праћење часа који примењује школска 
управа. Инструменти су прилагођени Правилнику о квалитету рада установе. 
Кључни параметар су стандарди за наставу. Напоредо, час је праћен и коришћењем 
секвенцијалне анализе (СЕКА) коју је ментор представила приправнику. Након 
сваког посећеног часа, као и разговора са наставником, ментор је обављала 
разговор са приправником педагогом заједнички анализирајући попуњене протоколе 
за праћење часа. Педагог приправник учествовао је и у педагошко-инструктивном 
раду са наставницима математике за школску 2018/19. годину, а који је усклађен је 
са мерама школске управе.  
 

Ментор је у сарадњи са педагогом приправником посебно планирала пружање 
подршке наставнику историје који је приправник. Планирање се односило на 
следеће параметре: годишњи, месечни план, припремање за наставу, као и остали 
административни послови који су обавеза наставника, попуњавање педагошке 
документације – електронски дневник, педагошка свеска. 

 
Педагог приправник учествовала је континуирано током школске године у 

педагошко-инструктивном раду са одељењским старешинама. Посећено је 15 
часова одељењског старешине: 10 часова одељењског старешине првог разрада, 
четири часа у другом разреду,  један час у четвртом разреду. Неки часови су 
планирани од стране педагошке службе, на основу процене након класификација, а 
неки часови су реализовани на позив одељењског старешине. Педагог приправник 
присуствовала је једном ванредном родитељском састанку, заједно са ментором, а 
на позив одељењских старешина, с циљем успостављања квалитетније сарадње 
између школе и родитеља. 
 

Педагог приправник учествовала је у сачињавању пресека петогодишњег 
плана стручног усавршавања за све наставнике Шесте београдске гимназије.   

 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 
Рад са ученицима обухватао је сарадњу различитог садржаја. Након сваког 

класификационог периода, ментор и приправник обављале су разговоре са 
ученицима који нису постигли успех и показали су да имају тешкоће у процесу 
учења. Такође, обављан је рад са ученицима који имају здравствене проблеме 
различитог спектра, а којима је била неопходна подршка у континуитету. Динамика 
живота и рада у школи, као и сваке године налаже дневно решавање актуелних 
тешкоћа ученика: незадовољство оценом, нерасположење изазвано различитим 
поводима, несугласице са наставницима, вршњачки конфликти и др. За све 
комуникације обављене са ученицима, обавештени су наставници, одељењске 
старешине, а по потреби и родитељи.  

 
Облици рада са ученицима били су индивудуални, али и групни, у зависности 

од проблема и процене како педагога, тако и осталих који учествују у решавању свих 
ситуација. Сарадња на нивоу група реализована је са одељењима 1/1, 1/9, 2/1, 2/9, 
4/4, 4/8, а за свих десет одељења првог разреда педагог приправник учествовала је 
у реализацији радионице о учењу која је имала за циљ помоћ ученицима у 
превазилазењу тешкоћа при учењу и организовању времена за учење.  
 

За више одељења током школске године, ментор и приправник спровеле су 
анкетирање ученика с циљем рационалног коришћења времена, освешћивања 
колико на одређене активности троше време, где би могли направити уштеде које би 
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интегрисали у сврху учења. Након обрађених података, посетиле су часове 
одељењске заједнице и разговарале са ученицима о подацима које су сами изнели, 
са намером да покушају да квалитетније размишљају о томе шта раде током дана, 
како могу оптимално користити време у току једног радног дана. Одељењске 
старешине су обавештене о резултатима оваквог испитивања. 
 
         Током школске године, педагог приправник је заједно са ментором сарађивала 
и пружала подршку ученицима у реализацији ваннаставних активности. Тако, једна 
од активности сарадње са ученицима огледала се у пружању помоћи и подршке 
матурантима при организовању традиционалног хуманитарног концерта у Шестој 
београдској гимназији. 
 
        За потребе већ традиционалне манифестације Шесте гимназије „Новембарски 
дани Соње Жарковић“, педагог приправник учествовала је у организовању две 
радионице за ученике: „Сазнај, одлучи, закорачи“ – каријерно вођење пројекта Са 
проблемима на ти и „Каријерно ћаскање?“ – ГИЗ.  
 
 

V. РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 
 

Приправник педагог присуствовала је заједничком родитељском састанку 
родитеља првог разреда, на почетку школске године, где су родитељи били позвани 
на сарадњу са школом и заједничко решавање свих тешкоћа.  

Педагог приправник учествовала у сарадњи педагога ментора са 
родитељима. Током ове школске године, то су најчешће били родитељи 
незадовољни оценама и напредовањем свог детета. Приправник је имала прилику 
да види како сарадња изгледа када је организована на иницијативу родитеља, 
односно на иницијативу педагога. Педагог приправник учествовала је у 
саветодавном делу који се односио интензивирање сарадње са родитељима као 
веома важним фактором који опредељује квалитет живота и рада детета у школи.  
Резултат овако планиране сарадње је присуство ванредном родитељском састанку у 
одељењу првог разреда.  

 
Такође, педагог приправник присуствовала је разговорима које је водила 

психолог школе са родитељима, те на тај начин добила увид у начин пружања 
подршке родитељима чијој је деци потребна додатна подршка у образовању. 
 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ  И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
 

Педагог приправник, поред сарадње са ментором, сарађивала је 
континуирано са директором, помоћницима директора, психологом школе. Сарадња 
се одвијала на дневном, недељном и месечном нивоу, уз планирање заједничких 
активности.  

 
Сваког поденељка, приправник педагога присуствовала је састанку који 

организује директор, а којем обавезно присуствују стручна служба и помоћници 
директора. Сврха овог рада је планирање и реализација активности за радну 
недељу, као и процена да ли су реализоване активности из претходне радне 
недеље. Сарадњу са директором обележило је учешће у припреми и реализацији 
седмодневне манифестације „Дани патријарха Павла“ у мају месецу.  

 
Сарадња са психологом огледала се највише у проблематици рада са 

ученицима, како индивидуално, тако и групно, кроз саветодавни и радионичарски 
рад. Такође, педагог приправник, уз психолога школе, учествовала је у пружању 
помоћи наставницима при изради индивидуалних образовних планова. Сарадња са 
психологом огледала се и у присуству одређеним разговорима са родитељима чија 
деца се образују по прилагођеном програму. 
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Сарадња са помоћницима директора у обе смене одвијала се током школске 

године, а интензивно на сваком класификационом периоду. Договаране су 
активности које се тичу рада одељенских већа, заједнички су се саветовали 
наставници који су ангажовани на замени, у присуству педагога ментора.  
 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

Педагог приправник присуствовала је и учествовала у раду свих стручних 
органа школе, одељенских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума, 
стручних већа за област предмета, у тимовима у којима је ментор педагог била 
координатор/члан: Тима за професионални развој, Тима за развој школског 
програма, Стручног актива за школско развојно планирање, Тима за појачан 
васпитни рад, Тима за развој међупредметних компетенција, Развојног школског 
тима, Тима за обезбеђивање квалитета рада установе, Тима за самовредновање, 
Тима за превенцију насиља, Тима за инклузивно образовање, Комисије за упис ђака 
у први разред и формирање одељења прве године. 
 
 
 

VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Заједно са педагогом ментором, педагог приправник сарађивала је са 
стручним организацијама, као што су: Национална служба за запошљавање, 
Друштво педагога; Градска секција стручних сарадника; Институт за психологију; 
Филозофски факултет – одељење за педагогију и андрагогију; организација  „Друг 
није мета“; Центар за социјални рад општине Звездара, општине Палилула и 
општине Стари Град; Завод за унапређивање образовања. 

 
 

 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНА 

УСАВРШАВАЊА 
 

Педагог приправник имала је увид у то шта чини педагошку 
документацију и како се иста води. Документација је вођена на месечном и на 
дневном нивоу. Такође, припремала је и чувала посебне протоколе за 
праћење наставе и активности на нивоу школе. У складу са етичким кодексом 
педагога, прикупљала је у сарадњи са педагогом ментором податке о 
ученицима. Педагог приправник је ишла, заједно са стручном службом школе, 
на конференцију „Заврши започето“ организовану од стране Центра за 
едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“ 20. маја 2019. године.  

Уз подршку ментора изабрана је тема „Адолесценција“ за израду и 
полагање пред комисијом на нивоу школе,  уз консултације о форми и 
садржају изабране теме током целе школске године.  

 Ментор педагог упућивала је приправника на стручну литературу за све 
области рада педагога.   

 
Дубравка Радошевић, педагог ментор  

 
 
 



 

66 
 

 

4.3 Извештај o раду библиотеке за школску 2018/2019. 

 
У школској 2018/2019. години библиотека је успешно реализовала све своје 
функције. 
На пословима библиотекара ангажовани су следећи професори: Марија Богићевић, 
Томислав Ђокић, Крум Грујев, Биљана Бодирога, Јелена Рашевић, (редослед према 
процентуалном ангажовању), a у току године је као замена Јелене Рашевић, радио 
Дејан Јанковић. 
Ученицима је библиотечки фонд био на располагању током целе године. Према 
распореду горепоменутих наставника ученицима је била доступна  и могућност 
коришћења библиотечког простора (читаонице). 
Ученици првих разреда су на часовима одељењске заједнице добили основне 
информације о раду школске библиотеке.  
Библиотека је током протекле школске године  помагала ученицима у изради 
презентација везаних за готово све наставне предмете, а нарочито при изради 
матурских радова, упућивањем на литературу, на коришћење приручних средстава – 
енциклопедија, каталога књига и селективног приступа интернету. 
Библиотекари су веома активно обављали ревизију, која је још току, а учествовали 
су и у формирању базе података постојећег фонда у намери да се исти усклади са 
формирањем електронског каталога. До момента састављања извештаја, 
електонски је обрађено је више од 6500 јединица. 
У новембру месецу имали смо посету из Градске библиотеке и том приликом Марија 
Богићевић и Биљана Бодирога су обучене за додатне активности у БИСИС-у, као 
што је формирање новог каталошког записа. 
За библиотеку је током школске 2018/2019. године набављено сто књига, углавном 
лектире, која је делимично обновљена. Било је и неколико донација родитеља и 
професора у виду неких популарних наслова. Један од донатора је проф. Тамара 
Кречковић. 
 

                                                                                                 за библиотеку 
                                                                                        Марија Богићевић 

 

 
 

 
 

 
 

 

5 ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 
 
 

5.1  Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у школи за школску 2018/2019. 

 

Планирани послови су реализовани кроз 4 састанка Тима, електронску преписку и 
учешће на стручним већима и конкретним активностима током школске године.  
Током године Тим је у свом раду консултовао важеће Законе и прописе (на нивоу 
школе, као и оне које је прописао државни орган).  
На крају школске године чланови Тима су извршили самовредновање рада на 
основу утврђених индикатора и на основу тога сачинили извештај о свом раду, као и 
смернице за планирање рада у наредној школској години. 
 Извештај о раду Тима биће представљен према специфичним задацима 
планираним за текућу школску годину. 
 

Задатак 1 – Информисање и вођење документације о раду Тима 
У циљу јасније процедуре и веће подршке одељењским старешинама, 

сачињен је и подељен пакет материјала за стрешине: Поступање у установи у 
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одговору на насиље, злостављање и занемаривање – улога одељењског старешине 
и образац евиденције насилне ситуације и плана заштите од насиља. Ради општег 
информисања о процедури пријаве насиља, на сајту школе и огласним таблама 
истакнути су подаци о члановима Тима и контактима за пријаву насиља у Шестој 
београдској гимназији. Сачињен је и полугодишњи извештај о раду Тима (дел. бр. 
13/1 од 4.3.2019), а на крају школске године и укупан Извештај о раду Тима и План 
рада за наредну школску годину.  

Континуирано су информисани сви учесници у школи о Програму рада Тима и 
реализацији различитих активности превентивног карактера оствариваних кроз 
сарадњу са релевантним институцијама.  

Чланови Тима су упознати са Упутством о поступању у случају сумње или 
сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама. Са 
овим документом упознато је и Наставничко веће. 

- Разматранa je припремa и реализацијa екскурзија за други, трећи и четврти 
разред.  Припреме су изведене на нивоу одељења, радом одељењских старешина, 
и на нивоу разреда одржаним предавањем за све ученике уз учешће директора 
школе и школског полицајца. Екскурзије су изведене у периоду од 30.9. до 6.10.2018. 
године, а за први разред 31.05. и 1.06.2019. г. Вође пута су поднеле извештаје на 
седници Наставничког већа у којима је констатовано да на екскурзијама није било 
облика дискриминације, насиља, злостављања или занемаривања. Било је 
дисциплинских прекршаја друге врсте због којих су одељењске старешине већ 
предузеле одговарајуће мере по повратку са екскурзије, те покренуле појачан 
васпитно-дисциплински рад. 

- Разматрана је и појава насилног понашања групе дечака која је вандалски  
уништила седморо врата мушког тоалета и констатовано је да треба обезбедити 
редовно дежурство наставника у тим деловима зграде које би било подршка 
постојећем стручном обезбеђењу како би се овакве појаве спречиле. 
 

Задатак 2 – Евиденција о оствареним интервенцијама и снимање стања 
безбедности ученика 

У току школске године Тим је разматрао 4 насилне ситуације: 
- У одељењу 2/2 пријављен је случај насиља првог нивоа након кога је 

одељењски старешина покренуо појачан васпитни рад у који су укључени и 
родитељи; 

- У одељењу 2/5 пријављен је случај насиља између ученика (облици 
електронског и физичког насиља). Након извештаја одељењског старешине о самом 
догађају и свим предузетим активностима, Тим је закључио да је начињен други 
ниво насиља, те наложио поступања у наредном периоду и израду плана заштите, о 
чијој реализацији је и позитивним ефектима Тим обавештен на следећем састанку;  

- Одељењски старешина 1/2 одељења известила је о пријави насиља над 
ученицом од стране ученика и групе ученица из одељења (облици сексуалног и 
електронског узнемиравања) и о свим поступцима који су предузети након сазнања. 
Такође је обавестила и да је покренут појачан васпитни рад који је већ показао 
позитивне резултате и смиривање напетости у односима између ученика. Тим је 
закључио да је начињен други ниво насиља, те наложио поступања у наредном 
периоду и израду плана заштите, а вредновање плана је показало да су постигнути 
позитивни резултати; 

- Родитељи ученице из 1/3 пријавили су насиље над ученицом од стране 
предметног наставника о чему је Тим обавестила одељењски старешина. Тим је, на 
основу информација одељењског старешине, прочитане изјаве предметног 
наставника и руковођења претходним искуствима, закључио да је начињен први 
ниво психичког насиља, а директор је покренуо дисциплински поступак против 
наставника. 

- За све наведене ситуације констатовано је да је план заштите био ефикасан 
и да је довео до позитивних резултата. 

- Тим је упознат и са ситуацијом лажног узбуњивања од стране два ученика 
2/1 одељења, када су два ученика позвала полицију и пријавила силовање у школи 
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са намером да нашале а без свести о последицама. Полиција је покренула поступак 
утврђивања кривичне одговорности за учеснике због лажног узбуњивања а школа је 
обавестила родитеље, прикупила изјаве учесника и покренула појачан васпитни рад 
са два ученика који су учесници овог преступа. 
   

 Задатак 3 – Вршњачки заштитни тим 
Од планираних превентивних активности реализоване су доленаведене. 

- Реализована је тема „Вршњачко насиље“ у свим одељењима првог разреда 
од стране инспектора Полицијске управе града Снежане Сандић  (новембар и 
децембар). 

- Поводом Дечје недеље одржана је седница Ученичких парламената Србије са 
темом „Како препознати и шта урадити - за одрастање без насиља“ у 
организацији Пријатеља деце Србије, у Народној скупштини РС, а 
учествовали су представници Ученичког парламента школе и психолог 
(октобар). 

- У оквиру акције „Подели пријатељство“  организоване од стране НВО „Друг 
није мета“ у школи су подељени пакети пријатељства свим ученицима 
(новембар), а потом је организована и радионица на тему „Електронско 
вршњачко насиље“ са групом ученика из пет одељења првог разреда (март). 

- Учешће чланица Тима Љиљане Маловић Козић и Тамаре Ђорђевић Николић 
на Регионалној едукативној конференцији „Дисконектуј насиље“ која се бавила 
борбом против дигиталног насиља а одржана је 29.3.2019. г. Чланице су 
известиле о основним темама и закључцима конференције. 

- Учешће на Трећој конференцији о вршњачком насиљу „Друг није мета“ 
одржаној у Дому омладине 28.5.2019. године – присуствовало је 10 ученика 
2/9 одељења и одељењски старешина Драгана Бранковић Срзић. 

 
Задатак 4 – Сарадња са родитељима 
Сарадња са родитељима је првенствено била усмерена на подстицање 

њихове партиципације на пољу опште безбедности ученика, укључивањем у 
планирање и реализацију активности усмерених на повећање безбедности и кроз 
учешће у превентивним активностима.  
 

Задатак 5 – Подршка наставницима 
Теме из области заштите ученика и превенције дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања су саставни део предложеног плана рада 
одељењских заједница. 

Остварена је сарадња са већином наставника и одељењских старешина у 
спровођењу конкретних превентивних активности и у интервенисању у конфликтним 
ситуацијама, али је неопходно даље радити на продубљивању те сарадње и јачању 
компетенција наставника и одељењских старешина у области бриге о ученицима и 
безбедности. 

 
Задатак 6 – Јачање спољашње заштитне мреже 

Остварена је добра сарадња са организацијама и институцијама у реализацији 
превентивних програма, а ове школске године није било потреба за сарадњом са 
надлежним институцијама у интервенцијама у насилним ситуацијама.  

 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. Г. 

 

Подручје рада/ 
активност 

 
Индикатори 

Скала процене индикатора  1 (није 
остварен) 
4- (у потпуности остварен) 
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Информисање о 
раду Тима и 
вођење 
документације о 
раду  

 4 састанака и 4 записника + 
евиденција о активностима  у току 
године 

 Извештај о раду Тима за прво 
полугодиште (дел. бр. 13/1 од 
4.3.2019) 

 

      4 

Евиденција о 
оствареним 
интервенцијама и 
снимање стања 
безбедности 
ученика 

 Евиденција о насилним ситуацијама 

 Планови мера заштите и реализација  
мера 

 Дневник дежурства –  континуирано 
праћење безбедности преко 
дежурних наставника  

 Снимци видео надзора зграде школе 
 

3 
Унапредити дежурство наставника и ученика, 
посебно појачати дежурство у сутерену 

Јачање 
унутрашње 
заштитне мреже – 
Вршњачки 
заштитни тим 

 План рада одељењског старешине за 
школску 2018/2019.   

 План рада Ученичког парламента –  
разматрање безбедности у школи и 
превентивне активности 

 Учешће ученика у предавањима, 
радионицама, пројектима  

3  
Подстицати превентивне активности у оквиру 
рада одељењске заједнице, користити 
примере добре праксе и примере насилних 
ситуација и ситуација угрожавања 
безбедности у превентивне сврхе 

Подстицање 
активне 
партиципације 
родитеља у 
општој 
безбедности 
ученика 

 Записници са родитељских састанака 
и Савета родитеља 

3 
Подстицати родитеље на партиципацију на  
родитељским састанцима, користити 
примере добре праксе и примере насилних 
ситуација и ситуација угрожавања 
безбедности у превентивне сврхе 

Јачање 
унутрашње 
заштитне мреже –  
Подршка 
наставницима 

 Предлог интеграције превенције 
насиља,са нагласком на сајбер 
насиље, у редован наставни програм 

3 
Подстицати наставнике преко Педагошког 
колегијума и стручних већа, разматрати 
примере добре праксе и примере насилних 
ситуација и ситуација угрожавања 
безбедности како би се превентивно 
деловало 

Јачање 
спољашње 
заштитне мреже 

 Сарадња са Министарством просвете 
–  са Јединицом за превенцију 
насиља и Полицијском управом 
Београда у интервенцијама и са 
невладиним организацијама у 
реализацији превентивних програма 

 4 
 

 
Чланови Тима: 
 
Дубравка Радошевић 
Љиља Живанић  
Урош Тепавац 
Александра Јарић 
Љиљана Маловић Козић 
Дражен Вучак  
Тамара Ђорђевић Николић 
 
 

5.2  Извештај о раду тима за инклузивно образовање шесте 
београдске гимназије за школску 2018/2019.годину 

 
Чланови Тима за инклузивно образовање су Јасмина Перуничић, Сандра Трпковић, 
Олгица Рајић,  Славица Влачо, Весна Чолаковић- Јовановић, Дубравка Радошевић и 
Љиља Живанић,. Координатор тима је Љиља Живанић. 
Тим је одржао 3 састанка на којима су разматране следеће теме: 
- Конституисање тима за инклузивно образовање за школску 2018/2019.г. и 
упознавање са законским одредбама и правилником који се односе на ову тему; 
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- Израда плана рада за текућу годину и подела послова; 
- У циљу ефикаснијег рада Тима и упознавања нових чланова са законском 
регулативом, сви чланови тима су на почетку школке године добили Извод из 
ЗОСОВ-а који се односи на инклузивно образовање, Правилник о ближим 
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план и Приручник за 
планирање и писање индивидуалног образовног плана. 
- План идентификовања ученика за које постоји потреба за индивидуализацијом: 
На основу извештаја одељењских старешина на почетку школске године 
евидентирано је 9 ученика којима је потребна помоћ у наставном процесу; 
Подаци добијени на почетку школске године од ученика и родитеља првог разреда 
показују да 32 ученика има неке тешкоће које могу утицати на наставни процес, што 
су значајни подаци за одељењске старешине. За седморо ученика родитељи су 
проценили да је потребна додатна подршка, а 3 ученика су били у процесу 
индивидуализације током школске године.  
На основу свих прикупљених података и кроз сарадњу са родитељима и предметним 
наставницима, у току школске године је остварен процес индивидуализације за 19 
ученика, а за 3 ученика је предложено праћење напредовања како би се утврдила 
потреба за индивидуализацијом; Један ученик је радио по прилагођеном плану 
(ИОП1) од почетка школске године и пошто нису постигнути очекивани исходи јер 
ученик није долазио на наставу, приступило се иницијативи за процену потреба за 
израдом измењеног образовног плана (ИОП2). На основу Извештаја комисије за 
процену потреба за пружањем додатне подршке приступило се изради ИОП-а 2 за 
12 предмета. Уз ову подршку ученик је успешно завршио други разред. 
Тим је на крају године направио евалуацију процеса индивидуализације која је 
саставни део овог извештаја. 
-Помоћ одељењским старешинама у идентификовању  ученика за које постоји 
потреба за индивидуализацијом, појединачно према потребама и на седницама 
одељењских већа. Неопходно је јачати сарадњу између одељењског старешине, 
родитеља ученика и предметних наставника, како би се благовремено покренуо 
процес индивидуализације и укључили сви наставници у реализацију помоћи. 
- У циљу јасније процедуре и веће подршке одељењским старешинама, на почетку 
школске године подељен је материјал: Инклузивно образовање и израда 
индивидуализованог начина рада, формулар за праћење спровођења плана и 
формулар за евиденцију ученика којима је потребна индивидуализација у наставном 
процесу. 
- Разматрање потреба за додатном подршком за ученика који ради по прилагођеном 
програму (ИОП1) и предлог за покретање израде измењеног ИОП-а (ИОП2), 
формирање Тимова за додатну подршку ученику  и праћење реализације планова. 
Предлози за израду плана ИОП-а 2 за ученика, као и вредновање реализације 
планова достављани су Педагошком колегијуму.  

- За израду и реализацију ИОП-а тиму је била неопходна помоћ, па је остварена 
сарадња са Школском управом,  Групом за социјалну инклузију Министарства 
просвете,  Мрежом за подршку инклузивном образовању и Интерресорном 
комисијом на општини Звездара.   

- У циљу подршке члановима Тима и предметним наставницима за процес 
инклузивног образовања реализован је семинар р.бр.175 „Аутистични спектар, 
хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и 
наставе“ у организацији групе Мост, који је одржан 4. И 5.фебруара 2019.г. у школи. 
Семинар је у потпуности задовољио очекивања и потребе наставника који су 
присуствовали. 

- Започета је сарадња са Хенди Центром Колосеум кроз организацију радионице 
„Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом, у одељењу 1-7, 
24.05.2019.г. Наредне школске године у плану је интензивнија сарадња кроз 
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различите активности којима је циљ сензибилизација младих према особама са 
инвалидитетом. 

- Поново је покренута иницијатива за реализацију пројекта адаптације школе за 
потребе особа са хендикепом (лифт и тоалети). Школке 2007/08.г. израђен је 
пројекат адаптације са којим је школа конкурисала више пута али до сада није 
добила потребна средства за реализацију. 

- Организација послова око израде извештаја о раду тима за текућу и планова рада 
за наредну школску годину.   
 
Тим је сачинио евалуацију плана свог рада за ову школску годину: 

Циљ Кораци/активности Евалуација- Скала процене циљева: 1-
није остварен,  
4- у потпуности остварен 

I Формирање 
тима за 
инклузивно 
образовање 

1.Именовање чланова 
тима  

 4 
Формиран је тим за реализацију програма 
инклузивног образовања, и ове школске 
године структура тима је била у складу са 
потребама тима и поделом послова.  
Чланови тима су учествовали у 
реализацији семинара р.бр.175 
„Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње – стратегије 
прилагођавања приступа и наставе“ у 
организацији групе Мост, који је одржан 4. 
И 5.фебруара 2019.г. у школи. 

2.Израда плана рада и 
подела задужења 

3.Стручно усавршавање  
чланова тима 

II 
Информисање 
о инклузивном 
образовању и 
индивидуално
м образовном 
плану 

1.Израда презентације   2 
Нису сви учесници у раду школе 
континуирано  информисани о раду тима. 
Неопходно је даље јачање и оснаживање 
наставника,  ученика и родитеља.  

Неопходно је боље информисање 
наставника у оквиру одељењских већа о 
потребама ученика за додатном 
подршком.Обезбедити да се сваки 
наставник одговорно укључи у реализацију 
подршке за конкретног ученика и активно 
сарађује са одељењским старешином. 

Реализовано је стручно усавршавање за 
наставнике кроз семинар 175 „Аутистични 
спектар, хиперактивност, дислексија и 
друге сметње – стратегије прилагођавања 
приступа и наставе“, који је у потпуности 
задовољио очекивања и потребе 
наставника који су присуствовали. 

2.Информисање 
Наставничког већа о 
инклузивном образовању 
и изради ИОП-а 

3. Информисање Школског 
одбора о инклузивном 
образовању ИПО-у 

4. Информисање Савета 
родитеља о инклузивном 
образовању и ИОП-у 

5.Информисање 
Ученичког парламента о 
инклузивном образовању 
и ИОП-у 

6. Стручно усавршавање 
наставника и одељењских 
старешина 

III Интегрисање 
плана 
инклузивног 
образовања у 
школска 
документа 

1. Интегрисање плана 
инклузивног образовања у 
Годишњи план рада школе 

 4 
План инклузивног образовања је саставни 
део Годишњег плана рада школе.  
Потребна је јаснија конкретизација 
активности у плановима рада школских 
органа и тимова  

IV 
Идентификова

1. Прикупљање података о 
ученицима који имају 

 4 
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ње ученика са 
потребама за 
индивидуализа
цијом у 
наставном 
процесу 

тешкоће Формирана је база података за ученике са 
потребама за индивидуализацијом у 
наставном процесу и сачињени педагошки 
профили са препорукама за 
индивидуализацију. Остварена је сарадња 
са одељењским старешинама,  
родитељима и ученицима и надлежним 
институцијама. Неопходно континуирано 
подстицање кооперативног рада свих 
актера и  јасније процедуре и ефикасније 
окупљање и размена у оквиру одељењских 
већа. 
Због потребе израде ИОП-1 и ИОП-а 2, 
именовани су тимови за додатну подршку 
ученицима. У циљу боље реализације 
ИОП-а остварена је сарадња са Групом за 
социјалну инклузију Министарства 
просвете и Мрежом за подршку 
инклузивном образовању. 
 

2. Селекција ученика са 
потребама за 
индивидуализацијом  

3. Израда педагошког 
профила 

 
ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЦЕСА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНОГ У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019.Г. 
По разредима: 

Врста помоћи Индивидуализација  ИОП 1 ИОП 2 

Разред  Број ученика Број 
ученика 

Број 
ученика 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

5   

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

10 1 1 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

3   

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

1   

Укупно  19 1 1 

 
Врсте проблема: 

Опис проблема  

Развојне специфичности 1 

Дуже одсуство са наставе (због телесних повреда,  мононуклеозе (х4))  5 

Подршка у току лечења у ИМЗ-у и другим психијатријским установама за 
младе 

12 

Подршка у току лечења у другим здравственим институцијама (канцер) 1 

 
Врсте подршке: 

Опис подршке  

1. Индивидуализација   

Помоћ у организацији и реализацији плана учења и одговарања.  15 

Помоћ у појединим наставним областима. Конкретне препоруке дате 
предметним наставницима. 

4 

2. Израда прилагођеног ИОП-а (ИОП1)  

За све предмете у току школске године 1 

3. Израда измењеног ИОП-а (ИОП2) 1 

 
Учесталост подршке: 
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Учесталост Број 
ученика 

континуирано 9 

Повремено, према 
потреби 

4 

краткорочно 7 

 
Чланови Тима: 

Славица Влачо, Љиља Живанић, Весна Чолаковић-Јовановић, Олгица Рајић, 

Јасмина Перуничић, Дубравка Радошевић, Сандра Трпковић  

 

 
 

5.3  Извештај тима за  каријерно вођење и саветовање  
 

Тим је радио кроз четири састанка и сарадњу чланова непосредно или путем 
електронске преписке. У овој школској години кроз различите активности спроводена 
је подршка ученицима у области каријерног вођења, а све то реализовано је кроз 
часове одељењског старешине, часове грађанског васпитања, ваннаставне 
активности наставника и активности педагошко-психолошке службе. Информације из 
ове области, контакти, адресе, линкови, догађаји и новости пласиране су  ученицима 
на табли КВиС кутак. 
 

ЧАСОВИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

Наставници предмета Грађанско васпитања и Верска настава су у складу са програмом и планом рада 
организовали различите активности као подршку ученицима за планирање свог професионалног развоја и 
самостално доношење одлука. 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Посета Дечијем 
свратишту у Крфској 

26. децембар 
2018. 

Дечије 
свратиште, 
Крфска, 
Звездара, 
Београд 

Борис Јашовић Посета реализована у 
оквиру предмета грађанско 
васпитање, и у циљу 
хуманитарне помоћи деци 
без родитељског старања. 

Посета Дому 
Скупштине 
Републике Србије 

30. јануар 2019. Дом Скупштине 
Републике 
Србији,  
Косовска, 
Београд 

Борис Јашовић Посета реализована у циљу 
упознавања ученика са 
начином функционисања 
Скупштине Србије 

Посета старом 
здању Скупштине 
Републике Србије 

27. март 2019. Старо здање 
Скупштине 
Републике 
Србије, Краља 
Милана, 
Београд 

Борис Јашовић 
Драгана Мандић 

Посета реализована у циљу 
упознавања ученика са 
начином рада народних 
посланика кроз симулацију  
скупштинског заседања 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Филозофски 
факултет – 
одељење за 
психологију и  
запослење у 
здравству 

26. децембар 
2018. 

Свечана сала 
школе 

Тамара Ђорђевић Два госта 
 

Факултет драмских 
уметности и 
Факултет 
организационих 
наука, рад у култури 

27. март 2019. Свечана сала 
школе 

Тамара Ђорђевић Један гост 
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Факултет за 
међународну 
политику и 
безбедност 

Мај факултет Тамара Ђорђевић 
Миљана 
Бјелановић 

Предавачи са факултета 

Машински факултет 5. април 2019. Свечана сала 
школе 

Ана Ковачевић 
Јелена Петрановић 
Борис Јашовић 
Владимир 
Милутиновић 

Два госта 

Богословски 
факултет 

17. јун 2019. 
 

Свечана сала 
школе 

Јелена Петрановић SPC по питању реализације 
Стручне праксе студената 
 

Правни факултет
  
 

21. март 2019.
 
  

Свечана сала 
школе 
  

Игор Стогов 
Јелена Петрановић 

Презентација Правног 
факултета, два госта  
 

Сингидунум 4. април 2019. Свечана сала 
школе 

Јелена Петрановић Финансијска писменост 
 

,,Некадашњи 
ученици Шесте 
садашњим“ 

10. децембар 
2018.  
 

Свечана сала 
школе 

Јелена Петрановић Пренос искустава студената 
различитих факултета 
нашим матурантима 
 

Отворена врата за 
ученике осмих 
разреда 

25. април 2019. Свечана сала 
школе, 
кабинети, 
спортски 
терени 

Ана Ковачевић 
Јелена Петрановић 
Љиља Живанић 

40 ученика осмих разреда 
са домаћинима обишли  
нашу школу 
 

Професионална 
оријентација 
тестирање у  
 9 нивоа, тестови 
приручника 
 КВиС-а 

Прво 
полугодиште 

кабинети Ана Ковачевић 
Тамара Ђорђевић 
Борис Јашовић 
Игор Стогов 

Часови грађанског 
васпитања, 2,3. и 4. разред 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Тим  је учествовао у манифестацији Новембаерски дани Соње Жарковић и за потребе реализације реалних 
сусрета матураната са светом занимања, након њиховог анкетирања, формирао базу свих ученика четвртог 
разреда према њиховој опредељености за одређене факултете. На основу те базе  реализоване су посете 
различитим компанијама и установама, како би ученици могли да виде које се могућности запослења и како то 
изгледа из угла експерта, али и да се понегде опробају у тој улози. Домаћини ученицима  били су експерти у 
изабраној области ижењери, архитекте, економисти, правници, спортисти, преводиоци, новинари, биолози, 
форензичари, геолози и други. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Посета 
Електродистрибуцији 
Београд 

27.новембар 
2018. 

ЕДБ Душица Стакић Посета шесторо ученика 
заинтересованих за студије 
на Електротехничком 
факултету  

Посета Геопуту 19. новембар 
2018. 

Геопут, 
Београд 

Ана Јоковић Посета десеторо ученика 
заинтересованих за студије 
на Рударско-геолошком, 
Грађевинском и Машинском 
факултету 

Посета Народној банци 
Србије 

23. новембар 
2018. 

НБС, 
ул.Краља 
Петра, 
Београд  

Наташа Ђурић 
Лазовић 

Посета 12-оро ученика 
заинтересованих за студије 
на Економском факултету 

Посета Архиву Србије 28. новембар 
2018. 

Архив 
Србије, 
Београд 

Драгана Мишић Посета петоро ученика 
заинтересованих за студије 
на Филозофском факултету 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Посета Новинској 
агенцији ТАНЈУГ 

21. новембар 
2018. 

Новинска 
агенција Танјуг 

Славица Влачо Посета 15-оро ученика 
заинтересованих за 
журналистику и 
књижевност 

Посета ИТ 
компанији Ендава 

22. новембар 
2018. 

Ендава, Нови 
Београд 

Наташа Авдић Посета 15-оро ученика 
који себе виде на ФОН-у, 
ПМФ-у или ЕТФ-у 
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Посета Издавачкој 
кући Нови Логос 

23. новембар 
2018. 

Нови Логос, 
Београд 

Александра Јарић Посета 10-оро ученика 
заинтересованих за 
Филолошки факултет  

Посета Институту 
за генетику и 
генетичко 
инжењерство 

28. новембар 
2018. 

Универзитет у 
Београду 
Институт за 
генетику и 
генетичко 
инжењерство 

Јасминка Башић Посета 10-оро ученика 
заинтересованих за 
студије биологије и 
молекуларне биологије на 
Биолошком факултету 

Посета Научно-
технолошком 
центру НИС 
Нафтагас 

29. новембар 
2018. 

НТЦ НИС 
Нафтагас, 
Нови Сад 

Бојана 
Антанасијевић, 
Сузана Лазовић 

10-ро матураната 
заинтересованих за  
Технолошко-металуршки 
факултет и Рударско – 
геолошки и 5-оро ученика 
трећег разреда надарених 
за физику и хемију  

Посета 
Републичком 
омбудсману 

20. новембар 
2018. 

Републички 
омбудсман, 
Београд 

Миљана 
Бјелановић 

Посета 5-оро ученика , 
Правни факултет 

Посета 
Министарству 
спољних послова 
Републике Србије 

11. децембар 
2018. 

МПС, 
Београд 

Миљана 
Бјелановић 

Посета 20-оро ученика 
заинтересованих за 
Факултет политичких 
наука  

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Посета Центру за 
форензичку и 
примењену 
молекуларну 
генетику 

26. новембар 
2018. 

Универзитет у 
Београду 
Биолошки 
факултет 

Јасминка Башић Посета 5-оро ученика 
опредељених за 
Медицински и Биолошки 
факултет 
 

Посета Сајму 
спорта 

23. новембар 
2018. 

Београдски сајам Андрија Влајић Посета 9-оро ученика 
спортиста  

Посета ревизорској 
кући Deloitte 

29. новембар 
2018. 

Deloitte, 
Београд 

Љиљана Павловић 
Шудић 

5-оро ученика 
заинтересованих за 
Економски факултет 

Посета Факултету 
за дипломатију и 
безбедност 

28.новембар 
2018. 

Факултет за 
дипломатију и 
безбедност, 
Београд 

Миљана 
Бјелановић 

1о-оро ученика 
заинтересованих за 
дипломатију и безбедност, 
али и Правни факултет 
 

Посета градилишту 
и компанијама MPC  
Properties и СМБ 
градња 

30. новембар 
2018. 

Градилиште 
новог тржног 
центра, Београд 

Сузана Лазовић 9-оро ученика 
заинтересованих за 
Грађевински, Машински и 
Архитектонски факултет 

Посета Banci Intesa 
сектору за људске 
ресурсе 

27.новембар 
2018. 

Banca Intesa, 
Нови Београд 

Владимир 
Живановић 

10-оро ученика 
заинтересованих за 
студије психологије на 
Филозофском факултету 
 

Посета Спортском 
савезу Београда 

20.новембар 
2018. 

Спортски савез 
Београда 

Андрија Влајић Посета 5-оро ученика  
заинтересованих за 
Факултет физичке културе 
 

Посета 
Универзитетској 
дечијој клиници 

26.новембар 
2018. 

Универзитетска 
дечија клиника у 
Тиршовој 

Тамара Кречковић Чланови драмске секције 
и ученица која се 
определила за 
Медицински факултет 
 

 
У оквиру Новембарских дана Соње Жарковић  реализоване су и три радионице у области каријерног вођења и 
саветовања. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Радионица  
Спознај, одлучи, 
закорачи! 
 

22.новембар 
2018. 

Шеста 
београдска 
гимназија 

Марија Филиповић, 
педагог, 
Сузана Лазовић 

Радионицу за 22 ученика 
првог и другог разреда 
реализовале су гошће 
Донка Павић, педагог и 
Маријана Радуловић, 
психолог, водитељке у 
оквиру пројекта Са 
проблемима на ти 
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Радионица 
каријерног вођења 
ГИЗ-а 
Каријерно ћаскање 

29. новембар 
2018. 

Шеста 
београдска 
гимназија 

Марија Филиповић, 
педагог, 
Сузана Лазовић 

Радионицу за 20-оро 
ученика трећег разреда 
реализовала 
представница ГИЗ-а 
Мирјана Јефтенић и 
вршњачки едукатори 
Андријана Јакшић 4/8, 
Исидора Тишма 4/5 и 
Михајло Миловановић 4/1, 
који су прошли обуку 
Инвентиве у прошлој 
школској години 

Радионица  
Како написати 
добар CV? 

13. и 14. 
децембар 2018. 

Фондација 
ТЕМПУС, 
Београд 

Марија Филиповић, 
педагог, 
Сузана Лазовић 

Реализација Europass 
националног центра у 
првом термину за 5 
ученица другог разреда,  
 

    а у другом термину за 20-
оро ученика трећег 
разреда и две ученице 
другог разреда 
 

 
Ученице и наставнице школе учествовале су у  манифестацијама у области каријерне подршке  девојчицама у 
области СТЕМ занимања.  
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Недеља женских 
прича у ИТ-ју 

9. април 2019. Просторије 
Мајкрософт 
развојног 
центра у 
Србији, 
Нови Београд 

Снежана Марковић Учествовало 15 девојчица 
одељења 1/9 и   1/10 

Дан девојчица 26. април 2019. Просторије  
компаније HTEC 
group, Нови 
Београд 

Сузана Лазовић Учествовало 15 ученица 
другог и трећег разреда 

 
Предметни наставници су организовали и гостовања стручњака часовима. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Посета ИТ-
стручњака одељењу 
1/10 

3. април 2019. Шеста 
београдска 
гимназија 

Снежана Марковић Igor Černiševski /  Digital 
Group Account Manager, 
Direct media 
 

Посета шпанског 
математичара 
одељењу 1/9 

17.јануар 2019. Шеста 
београдска 
гимназија 

Јован Кнежевић Serhio Belmonte Palmero,  
дипломирани математичар, 
консултант у Центру за 
подршку иновацијама и 
истраживању образовања у 
Барселони  
 
 
 

 
ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 
Одељењске старешине су у оквиру часова одељењске заједнице реализовале теме које помажу ученицима да 
открију и развију своје потенцијале.  
Имајући у виду позитивне реакције родитеља прошлогодишњих матураната на радионицу за родитеље 
Познајете/мо ли изборе своје деце? , Тим за каријерно вођење и саветовање позвао је почетком другог 
полугодишта одељењске старешине трећег и четвртог разреда да реализују ову радионицу на родитељским 
састанцима, уз припрему исте на часовима одељењске заједнице. Према пристиглим информацијама 
радионица је реализована само у одељењу 4/8. 
 

 
АКТИВНОСТ 

 

 
ТЕРМИН 

 
МЕСТО 

НАСТАВНИЦИ -
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
ОПИС 

 

Прикупљање 
података о 

Септембар 2019. Упитник за 
ученике и 

Одељењске 
старешине 

Анализа података 
добијених упитником на 
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мотивима уписа 
гимназије и 
професионалним 
плановима ученика 
првог разреда 

родитеље 
првог разреда 

часу одељењске заједнице 

Радионица за 
родитеље 
Познајете/мо ли 
изборе своје деце? 

17.април 2019. Шеста 
београдска 
гимназија, 
родитељски 
састанак 
одељења 4/8 

Андрија Влајић На ЧОЗ-у ученици су на 
папирићима записивали 
где себе виде за 10 година 
и родитељи су на основу 
текста  имали задатак да 
открију папир свог детета. 

 
АКТИВНОСТИ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

 

Индивидуални саветодавни рад са заинтересованим ученицима 19 ученика трећег и 
четвртог разреда 

 

Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање: Ана Јоковић, Ана Ковачевић, 
Андрија Влајић, Љиља Живанић, Марија Богићевић, Сузана Лазовић – координатор. 

 

 
 
 

 

5.4  Извештај о раду тима за професионални развој за школску 
2018/2019.  

 

Чланови Тима: Зејак Раде, Радошевић Дубравка, Вујисић Данијела, Башић 
Јасминка, Златановић Светлана, Матић Жељко. 
 
Начин и садржај професионалног развоја наставника Шесте београдске гимназије 
утврђен је на састанку Педагошког колегијума и Тима за професионални развој 
11.10.2018. г. Том приликом договорено је које семинаре ће школа организовати, 
односно платити наставницима. Утврђено је да се у току школске године организује 
више различитих обука:  
 

1 „Пројектно оријентисана настава“ каталошки број програма 562 – компетенција 
за поучавање и учење, а приоритетна област унапређивање компетенција 
наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на 
исходе (подизање нивоа методичких знања релевантих за циљеве и исходе 
предмета/области); 

2 „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“, 
каталошки број програма 480 – компетенције за поучавање и учење, а 
приоритетна област општа питања наставе – јачање компетенција наставника 
за развијање веза међу предметима и међупредметних тема заснованих на 
исходима учења; 

3 „Интегративна настава у подстицајној средини за учење“, каталошки број 
програма 449 – компетенција за поучавање и учење, а приоритетна област 
унапређивање компетенција наставника у области планирања, подизања 
нивоа методичких знања и друго; 

4 „Интерактивне табле у настави“, каталошки број програма 453 – компетенција 
К2, а приоритетна област 1; 

5 „Примена мисаоних експеримената у настави“, каталошки број програма 554 – 
компетенција К2, а приоритетна област П3; 

6 „Инклузивно образовање – аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и 
друге сметње стратегије“, каталошки број програма 175 – компетенција К2, а 
приоритетна област П2; 

7 „Активирајмо ученике подстицајним задацима“ – каталошки број програма 407, 
компетенција К2, а приоритетна област П2;  

8 „Мотивација и психолошки принципи учења“, каталошки број програма 496 – 
компетенција К2, а приоритетна област П2; 
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9 Онлајн семинар „Веб-алатима до интерактивне наставе“, каталошки број 
програма 418, компетенција К2; 

10 Онлајн семинар „Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа“, 
каталошки број програма 434 – компетенција К2. 

 
После овог проширеног састанка, Тим за професионални развој састао се 
05.12.2018. године у канцеларији директора школе. Састанку су присуствовали: 
Зејак Раде, Златановић Светлана, Радошевић Дубравка, Вујисић Данијела, Башић 
Јасминка и Живанић Љиља. Састанку овог Тима присуствовали су и наставници 
одељења 1/10 за које је школа добила 180.000,00 динара на име стручног 
усавршавања. На овом састанку, присутни су се договарали о плану обука. Чланови 
Тима су том приликом предлагали да се обуке бирају у складу са анализама 
наставног процеса који је праћен претходне и текуће школске године. Резултат 
анализа, према члановима Тима, јесте да треба ставити акценат на обуке које се 
односе на ојачавање наставника за поучавање и учење.  
 
Дана 26.3.2019. године, на основу закључака Тима за професионални развој, 
директору школе је предложена организација обуке „Методе наставе и учења“, 
каталошки број програма 486, компетенција К2, а приоритетна област П2. Потреба 
за организацијом овог семинара проистекла је из намере да се ојача квалитет 
наставе оријентисане на исходе, подизањем нивоа методичких знања.  
 
Реализовани семинари у школској 2018/2019 години 
 
1. „Примена мисаоних експеримената у настави“ – 26.1.2019. 
 
Похађали: Славица Влачо, Сандра Плазибат, Тамара Кречковић, Љиља Живанић, 
Бојана Антанасијевић, Владимир Живановић, Данијела Вујисић, Славица Калинић, 
Сандра Трпковић, Весна Параушић, Јасминка Башић, Тијана Маринковић, Љиљана 
Маловић Козић, Јасмина Перуничић, Наташа Ђурић Лазовић, Биљана Новаковић, 
Снежана Марковић, Јасна Перић, Ана Стојиљковић, Татјана Златковић, Драгана 
Мишић, Дубравка Носовић, Борис Јашовић, Игор Стогов, Душица Стакић. 
 
2. „Инклузивно образовање – аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и     
     друге сметње стратегије“– 04. и 05.2.2019. 
 
Похађало: 30 запослених и директор школе 
 
3. „Интерактивне табле у настави“ –  23. и  24.2.2019. 
 
Похађали: Ана Ковачевић, Љубица Ђуровић, Дубравка Носовић, Тамара Николић 
Ђорђевић, Душица Стакић, Александра Јарић, Биљана Новаковић, Јелена 
Реграновић, Владимир Тасић, Наташа Ђурић Лазовић, Марија Ђуровић, Тијана 
Маринковић, Татјана Влатковић, Драгана Бранковић Срзић, Раде Зејак, Драгана 
Мишић, Снежана Марковић, Људмила Башић, Јасна Перић.  
 
4. „Веб-алатима до интерактивне наставе“ –  
 
Похађали: 
 
5. „Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа“ –  
 
Похађали: 
 

- Конференција: „Унапређење наставе употребом информационо-
комуникационих технологија“ – 06.9.2018.  
Учествовала: Сандра Плазибат  
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- Семинар за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, у 

организацији фондације Темпус обуку за развој језичких компетенција код 
ученика – 3.10.2018. 

Похађала: Сандра Плазибат 
 

- Пројекат:„EmoClass“ – 23.10.2018. 
Учествовала: Сандра Плазибат  
 

- Симпозијум: „Математика и примена – секција Математика и информатика у 
образовању“ – 18.11.2018 
Учествовала: Оливера Михаиловић 

 
- „Израда тестова и Блумова таксонимија“ – 19.11.2018. 

 Похађала: Драгана Мишић 
 

- „Унапређивање наставе математике у основној школи“ – 21.11.2018. 
Похађала: Оливера Михаиловић 
 

- „Ка квалитетним еTwinning пројектима у циљу унапређивања коришћења ИКТ-
а у настави“ – 23.11.2018. 
Похађала: Оливера Михаиловић 

 
- „Физичко и здравствено васпитање оријентисано на исходе учења: зашто и 

како“ – 23.11.2018. 
Похађали: Андрија Влајић, Дражен Вучак.  
 

- Конференција Института за модерно образовање – 29.01.2019. 
Учествовала: Дубравка Радошевић 
 

- „Традиционални републички зимски семинар за наставнике и професоре 
српског језика и књижевности“ – 1. 2. и 3. фебруар 2019. 
Похађале: Данијела Вујисић, Славица Влачо, Олгица Рајић. 
 

- „Унапређивање професионалних компетенција и огранизација наставе: 
годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика – 5.2.2019. 
Похађао: Крум Грујев 

 
- „Државни семинар Друштва математичара Србије“ – 10.2.2019. 

Похађале: Оливера Михаиловић, Наташа Авдић 
 

- „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи “ – 11.2.2019. 
          Похађала: Драгана Мишић 
 

- „Савремена историографија и примена у настави историје – од нових тема до 
нових  изазова“ – 23.2.2019. 

           Похађао: Жељко Матић, Драгана Мишић, Маријан Владо 
 
 

- „Савремени присупи настави географије“ – 23.3.2019. 
Похађали: Ана Ковачевић, Јасна Перић, Предраг Стојановић. 
 

- Конференција: „Априлски дани о настави хемије“ – 08.4.2019. 
Учествовао: Владимир Тасић 
 

- „Републички семинар о настави физике“ – 12.5.2019. 
Похађале: Маја Дабић, Тијана Маринковић 
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- Конференција: „Заврши започето – дисеминација са ЕРАЗМУС + пројекта 

мобилности за наставнике“ – 20.5.2019. 
Похађале: Дубравка Радошевић, Љиља Живанић  

 
 

Размена међу наставницима, иако је планирана, не може се рећи да је успешно 
реализована, што значи да хоризонталног стручног усавршавања готово да није 
било. Ову констатацију потврђује и број реализованих угледних/огледних часова. 
План професионалног напредовања за школску 2019/20. биће договорен до краја 
школске године. 
 
На састанку, заказаном за 17.6.2019. године, члановима Тима ће се поделити 
Извештај о раду у току школске 2018/19, као и План стручног усавршавања за 
школску 2019/20. годину.  
 

Дубравка Радошевић, педагог школе  

5.5  Извештај Стручног тима за реаговање у кризним 
ситуацијама 

 
Тим је ове школске године интервенисао поводом смрти оца ученице 1/5 и ученице 
2/7 кроз индивидуални саветодавни рад са ученицама и родитељима и кроз 
одељењску заједницу. 
 

5.6  Извештај Стручног тима за појачан васпитни рад 

Појачан васпитни рад је остварен кроз сарадњу одељењског старешине са 

ученицима, родитељима, стручним сарадницима, директором и помоћницима 

директора, као и са релевантним институцијама, а кроз активности индивидуалног 

рада, групног рада са одељењском заједницом и кроз консултације. Разматран је 

нови Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада и 

његова имплементација у процес појачаног васпитног рада. 

У појачаном васпитном раду било је укупно 212 ученика. 

Изречене мере: 

 

 

 

 

Закључне оцене из владања на крају школске године: 

 

 

 

 

 

 I разред II разред III разред IV разред Сви  

ООС 19 19 52 75 165 

УОС 9 13 23 35 80 

УОВ 2 1 11 6 20 

УД - - - - - 

 I разред II 
разред 

III 
разред 

IV 
разред 

Сви  

Примерно 285 261 243 263 1052 

Врло добро 7 2 9 4 22 

Добро 2 1 7 1 11 

Довољно  - - - - - 

Незадовољавају
ће 

- - - - - 
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5.7 Извештај Тима за сарадњу са породицом  

Сарадња са родитељима и породицом ученика остварена је кроз следеће 

активности: 

- предлог тема одељењским старешинама за одељењску заједницу и родитељске 

састанке; 

- сарадња са родитељима у идентификовању ученика са потребама за 

индивидуални начин рада,  у интервенцијама у насилним ситуацијама, у појачаном 

васпитном раду и друштвено-корисном раду; 

- прикупљање података од ученика и родитеља првог разреда о досадашњим 

постигнућима, условима живота, професионалним плановима и здравственим 

специфичностима; 

- свечани пријем родитеља и ученика свих разреда на почетку школске године;  

- сарадња у изради и праћењу реализације планова индивидуализације и ИОП-а;  

 - сарадња кроз рад Савета родитеља и родитељске састанке; 

- индивидуални саветодавни рад са родитељима.  

 

 

5.8  Извештај о раду тима за слободне активности 

 
Чланови тима: Владимир Милутиновић, Дубравка Носовић, Борис Јашовић и 

Драгана Мишић (руководилац). 

Чланови Тима су апострофирали следеће активности у школи: 

Реализатор(и) Активност  Начин реализације 
Група наставника Новембарски дани Соње 

Жарковић 
Пројектна настава  

Драгана Срзић Бранковић Посета Фестивалу науке Кроз рад секције 

Група наставника  Дани патријарха Павла  Активности 20-27.маја 2019. 

Наставници физичког 
васпитања 

Хуманитарни турнири Спортске активности у 
хуманитарне сврхе 

Борис Јашовић Посета Дому Народне 
скупштине Републике 
Србије 

Програм за матуранте 

Данијела Грујовић Отворена врата у Винчи Рад секције 

Дубравка Носовић Одлазак у САНУ Рад секције 

Секција „Чаробна хемија“ Сађење дрвета у дворишту 
школе 

Рад секције 

УНЕСКО клуб Чеп за хендикеп Активност секције 

Сандра Плазибат  Часови преко  ETwinning 
портала 

Пројектна настава 

Група наставника Организовање посета 
ученика пројекцијама 
филмова и позоришним 
представама 

Рад секција 

Ана Ковачевић, Игор Стогов Планинарским стазама Рад секције 

Група наставника Звездаријада  Пројектна настава и рад 
секција 

Зринка Шандор Часопис ШЕСТАР Рад секције 

Душка Кисин Хор  Рад секције  

Сузана Лазовић  Шетајућа математика Пројектна настава 



 

82 
 

Група наставника Друг није мета  Вршњачка едукација 

Андрија Влајић Посета Сајму спорта Каријерно вођење 

Андрија Влајић Посета спортским савезима Каријерно вођење 

Дражен Вучак Хуманитарни турнир на 
Олимпу 

Организација спортског 
савеза општине Звездара 

Јелена Петрановић Турнир на „Стадиону“ Недеља Богославља 

Драгана Мишић Дворска канцеларија - 
кореспонденција 

Пројектна настава 

Драгана Мишић Руска Византија Сарадња са школом из 
Москве 

Ученички парламент Разне активности То су најчешће акције 
ученика 

Напомена: извор сајт школе и прилози наставника 

Закључак: Тим за слободне активности сматра да у Шестој београдској гимназији постоји 

велика лепеза активности преко целе школске године. Оне су заступљене сваког месеца и 

обухватају ученике обе смене. Кроз извештаје ових активности могуће је пратити бројност 

ученика на овим активностима. Чланови Тима су мишљења да су за квалитет наставе битне 

слободне активности и да се њима употпуњује наставни процес. 

Предлог за следећу школску годину: На транспарентнији начин афирмисати слободне 

активности наше школе. Сајт школе се ажурира само појединачним активностима и нема се 

увид у сва дешавања, а фејсбук страница се не ажурира редовно. Сматрамо да треба 

ефикасније ажурирати активности како би биле видљивије. Можда би требало укључити 

Ученички парламент јер се њихове активности нигде „не виде“. 

5.9  Извештај о раду Тима за заштиту животне средине 

Чланови Тима: Башић Јасминка, Трпковић Сандра, Калинић Славица, Грујовић 

Данијела, Ђуровић Љубица 

У  току школске године Тим је имао два састанка на којима се разговарало о 

тешкоћама,начинима реализације,остваривању контаката, подизању еколошке 

свести  о променама у природи које су настале деловањем човека и улози појединца 

у очувању и заштити животне средине.Трећи састанак одржан је у јулу где се 

договарало о плану и оствареним резултатима.                                                                                                                                                              

- Остварена је сарадња са ваншколским институцијама (Институт Винча, Биолошки 

факултет, Хемијски факултет, ФОН), а студенти Рударско-геолошког факултета су 

понудили своју помоћ).                                                                                                                                                                          

- Ученици 4. разреда су радили презентације о променама физичких и хемијских 

карактеристика животне средине (вода, ваздух, земљиште), о процесима 

урбанизације и индустријализације, генетичким и здравственим ефектима нарушене 

и загађене животне средине и о проблемима угрожености и заштити живе и неживе 

природе и тиме стекли одређена знања и вештине које ће им помоћи да буду 

еколошки свесни и одговорни чланови друштва и активни учесници у заштити и 

унапређењу животне средине.                                                                                        - 

Чланови Тима добро сарађују и са колегама из других тимова и наставницима који 

предају изборне предмете (Примењене науке и Здравље и спорт).                                                                                                           

– Спроведена је акција чишћења околине. Захваљујемо се и колегама који су и 

својим појединачним акцијама учествовали у подизању еколошке свести и очувању 

животне средине.                                                                                                                                                 

- Чланови Тима су задовољни што се све већи број организација и факултета 

интересује и активно учествује у промовисању активности у циљу заштите животне 

средине и организује предавања и радионице.                                                                                                                                                                            

- Чланови Тима  су задовољни међусобном сарадњом.                                                                                      
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- Тим  је предложио да се следеће године тиму придружи и наставница биологије 

Весна Параушић која ће својим искуством допринети побољшању квалитета  рада 

Тима и успешнијем остваривању активности. 

5.10 Извештај о раду пројектног тима школске 2018/19. г. 

 
координатор Сандра Плазибат 
 
Током ове школске године Пројектни тим обављао је консултације ради реализације 
предвиђених пројектних активности. Тим се састао да би анализирао постигнуте 
резултате 3. јуна 2019. године и на основу предлога планирао активности за следећу 
школску годину. Извештаји о сваком појединачном пројекту послати су у засебним 
документима. 
Реализоване су следеће активности у овој школској години: 

 Пројекат Beyond borders  у оквиру RYCO-а Регионалне интеграције младих 

земаља Западног током октобра у Првој сарајевској гимназији, а током 

новембра у нашој школи. (координатор Ана Ковачевић) 

 Припрема еTwinning пројеката DaVinci 500, Roald Dahl and short stories, The 

Heritage of Old Slavs Belief и Good Practices of Democracy. Пројекте смо 

планирали и започели са колегама из региона и Европе, за шта постоје 

еTwinning потврде о  учешћу у истим. Неки пројекти нису били планирани на 

почетну, али смо се у току школске године одазвали позиву колега са 

еTwinning портала. (координатори Сандра Плазибат и Ана Ковачевић) 

 Junior Achievement Serbia који ће наставити да развија предузетничке 

вештине код младих. У питању су волонтерске акције у којима се вежбају 

комуникација, сарадња и поверење у предузетничким активностима. 

Реализована је обука ученика и такмичења према плану и програму. 

(координатори Ана Ковачевић и Гордана Ћеранић) 

 У новембру смо учествовали на међународној конференцији Парламента 

европских ђака 220 година од смрти Риге од Фере у Дечијем културном 

центру. Грчке школе су своју конференцију припремиле и реализовале у 

Београду, а ми смо присуствовали захваљујући контактима са Европским 

удружењем наставника и његовим грчким огранком. Презентацију на 

енглеском језику са елементима историје и географије извеле су ученице 

трећег разреда. (координатори Сандра Плазибат и Ана Ковачевић) 

 УНЕСКО клуб (координатор Јасна Перић) 

У реализација планираних активности учествовало је најмање шездесет 
ученика школе. Одржано је 63 часа и осам дана студијског путовања. 
Активности чланова клуба усмерене на промовисању културног наслеђа и 
природних вредности остварене су кроз следеће акције: 

o Обележавање 15 година УНЕСКО клуба школе; 

o Обележавање датума од значаја, уврштених на листу УН; 

o Посета културним догађајима, Фестивалу науке и Ноћи музеја; 

o Учешће у едукативним скуповима: Географски диктат, Рециклирајмо 

заједно и Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије; 

o Ученици су вршњачки едукатори у пројекту „Подели пријатељство“ 

организације „Друг није мета“ и пројекту „Промоција културе ненасиља 
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међу школском децом на општини Звездара“ уз подршку Мисије OEBS-a 

у Србији и општине Звездара; 

o Садња дрвећа у дворишту школе; 

o Припрема и реализација пројектног истраживачког студијског путовања 

„Париз 2019.“ од 27.4. до 4.05.2019. године; 

o Организација хуманитарне акције „Чеп за хендикеп“. 

 

 Сарадња са школама у дијаспори (координатор Јасна Перић) 

Током ове године нисмо реализовали размену ученика и наставника с 
партнерским школама. Одржано је 24 часа у чијој реализацији је учествовало 
педесет ученика. У оквиру сарадње остварили смо следеће активности: 

o Позоришну представу  „Судбине у магли“, ученика  гимназије „Никола 

Тесла“ из Будимпеште у позоришту Дадов пратило је педесет ученика 

наше школе; 

o Успоставили смо сарадњу са московском Православном гимназијом 

митрополита Платона; 

o Посетили смо изложбу „Развој српског позоришта у Мађарској“ у 

Народном позоришту и заједно с колегама из будимпештанске 

гимназије погледали представу „Авала експрес“; 

o Остварили смо контакт и потписали Протокол о сарадњи са колегама из 

опште гимназије „Катарина Бранковић Кантакузина“ из Загреба. 

 Реализација пројекта мобилности КА1 „Матура у мојој школи“ одвила се 

у три фазе: 

 ПРИПРЕМА: обухватила је израду документације за имплементацију и 

реализацију пројекта; формирање пројектног тима; израду компарације 

стандарда  одабраних предмета у Србији и Хрватској; израду персоналних 

дневника и упознавање са школским курикулумом Горњоградске гимназије. 

o МОБИЛНОСТ од 25. до 30. марта 2019. током које смо посетили предметне 

часове и након сваког заједно анализирали правце и начине постизања 

постављених исхода. Присуствовали смо презентацији Државне матуре 

школске координаторке Катарине Маркоје, презентацији психолога 

Кристине Матасић о професионалној оријентацији ученика и учествовали у 

радионици „Образовни исходи“ психолога Кристине Матасић и педагога 

Маје Вулић. Обавили смо разговор са фокус-групом матураната 

Горњоградске гимназије и посетили Национални центар за вањско 

вредновање образовања. 

o ДИСЕМИНАЦИЈА је обухватила:  

o израду предметних презентација; 

o израду пробних тестова Државне матуре, тестирање ученика и израду 

анализе резултата; 

o искуства стечена на мобилности и резултати пробног теста Државне 

матуре приказани су: Савету родитеља, Наставничком већу и стручним 

предметним већима школе; 

o резултате мобилности и школских тестирања изнели смо на састанцима 

предметних актива београдских средњих школа; 

o пројектни тим је учествовао на панел дискусији „Образовање данас“ у 

Врњачкој бањи где смо представили пројектне активности и резултате 

истраживања; 
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o на трибини „Државна матура – искуства и изазови“ одржаној у великој 

сали скупштине Градске општине Звездара пројектни тим је приказао 

стечено искуство у мобилности, као и резултате предметних пробних 

истраживања;  

o резултати пројекта представљени су Наставничком већу Седме 

београдске гимназије. (координатор Јасна Перић) 

o ПРОЈЕКАТ – Шетајуће математичко знање/Floating mathematical 
knowledge. Координатор пројекта је Сузана Лазовић, а ментори тимова 
биле су колегинице Ана Јоковић и Биљана Новаковић. Пројекат 
подржан од Центра за промоцију науке у оквиру конкурса за 2018. 
годину. 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ЕВРОПСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

координатор Јасна Перић 

Тим за израду Европског развојног плана формиран је одлуком директора у јуну 

2018. године. Чланови тима: Раде Зејак, директор школе; Јасна Перић, наставница 

географије - педагошки саветник, координатор тима; Сандра Плазибат, наставница 

енглеског језика и Ана Ковачевић, наставница географије су усагласили план  

активности и динамику израде.  

Израђени документ садржи следећа поглавља: 

1. Увод 

2. Оквир развоја европске димензије Шесте београдске гимназије 

3. Стратешки циљ развоја Шесте београдске гимназије 

4. Снаге, слабости и потребе школе за остваривање краткорочних и дугорочних     

стратешких циљева 

5. Развој квалитета рада и интернационализација школе 

6. Планиране активности у спровођењу Еразмус+ програма 

7. Употреба e-Twinning платформе 

8. Сарадња и чланство у међународним организацијама 

9. Међународна размена ученика 

10. Облици интеграције новостеченог знања, компетенција и искуства у развој 

Шесте београдске гимназије 

Ирађен документ представљен је Наставничком већу а Школски одбор га је усвојио 

на седници одржаној 20.12.2018. (дел.бр. 9/33-6). 
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СEКЦИЈE 
 

5.11  Извештај о раду литерарне секције 

 
Одржано је 16 часова литерарне секције у оквиру које је активно било 10 ученика. 
Бавили смо се писањем беседе, поезије и кратке приче. На такмичењу у 
беседништву у Математичкој гимназији Петра Маравић и Милица Стошић освојиле 
су четврто место. На Звездаријади је Јефимија Секуловић похваљена за песме које 
је послала на конкурс. Поводом Дана патријарха Павла конкурсу се одазвало 5 
чланова секције, а Милица Јоксовић освојила је треће место. Свих десет чланова 
активно су учествовали у Школи креативног писања у организацији Ризнице речи, 
одржаној у четири школе, укључујући и нашу, а бавили смо се и лектуром текстова 
за школске новине. 
 

Олгица Рајић 
 

 

5.12 Извештај о раду лингвистичке секције за 2018/19. 
годину 

 
Лингвистичка секција је ове године бројала 14 чланова, међу којима су били 
ученици првог и трећег разреда (1-4: Мандић Стефан, Биберџић Марија, Филиповић 
Катарина; 1-9: Бован Јелена, Живанчевић Андреа, Вулићевић Мила; 3-5: Шевић 
Ирина, Васовић Анастасија, Мијајловић Ђурђа, Грујовић Милица; 3-6: Поломчић 
Ђорђе, Јанковић Елена, Драговић Хелена, Цицмил Наталија).  

Одржано је укупно 37 часова лингвистичке секције, на којима су разматрана језичка 
питања по предвиђеном плану. У склопу секције је рађена и припрема ученика за 
такмичење из језика и језичке културе. Најуспешнији ученици били су Анастасија 
Васовић (1. место на општинском, 2. место на градском такмичењу и учешће на 
републичком такмичењу) и Јанковић Елена (2. место на општинском и учешће на 
градском такмичењу). 

Руководилац секције Мина Павловић 

 

 

5.13 Извештај о раду драмске секције, 2018/2019. 

 
У овој школској години, чланови драмске секције реализовали су две представе и 
остварили следеће резултате: 
 
Октобар 2018. 
 
 Представа „Драга Јелена Сергејевна” Људмиле Разумовске, адаптација 
 
”Културица”, Фестивал драмских секција Београда (градско такмичење) 
Прво место за представу у целини 
Награда за костимографију 
Награда за најбољу режију 
Награда за најбољу мушку улогу 
Награда за најбољу споредну женску улогу 
Награда за најбољу споредну мушку улогу  
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Децембар 2018. 
 
 ”Капетан Џон Пиплфокс”, Д.Радовић 
Представа изведена за децу запослених као и за децу запослених у општини 
Звездара 
 
Чланови секције: 
Миловац Лидија, 4-1 
Ања Ћурчић, 4-1 
Миња Моцовић, 4-1 
Јевтић Богдан, 4-3 
Јеремић Лука, 4-3 
АнаДраговић, 4-4 
Михаило Миловановић, 4-7 
Димитрије Попмихајлов, 2-2 
 
 
Ученици четвртог разреда су на крају школске године због изузетног успеха и 
доприноса промоцији имена школе добили Награду за културне активности школе, 
које матурантима додељује Разредно веће. 
 
 
Неостварено из ГПРТШ за 2018/2019. је прикупљање наменских средстава за 
обнову и поправку сцене у свечаној сали.  

 
 
 

5.14  Извештај о раду новинарске секције за 2018/2019. 

 
Новинарска секција је формирана у септембру месецу. У току трајања школске 
године састали смо се двадесетак пута, а остали део посла смо обављали путем 
интернета и код куће. Лекторисање је велики посао који наставници раде код својих 
кућа. Ове године на пословима лектура радили су: Мина Павловић, Олгица Рајић и 
Славица Влачо. Зринка Шандор, координатор секције, више пута је читала чланке, 
делила задатке и координирала цео посао. Учествовали су ученици из 4/6 (Коковић 
Дамјан, Милош Аврамовић, Филип Антанасковић и др) затим ученици 4/5 (Павловић 
Дара, Огњевић Драгана), ученици 2/5 (Пралица Андреа, Лена Башић и др) и 4/8. 
Објављена, тј. постављена су два часописа који се могу читати на сајту школе. 

 

5.15 Извештај о раду рецитаторске секције у 2018/2019.  

 
У раду рецитаторске секције учествовали су следећи ученици: Савовић Маћић Сара, 
IV/4; Домановић Aнђелка, IV/4; Бркић Душанка, IV/4; Стојановић Анастасија, IV/8; 
Динчић Марија, IV/7,  Лукић Александра, II/1; Огњевић Драгана, IV/5; Николић 
Љубица, IV/2 и Симић Андрија, IV/4. Ученици су током године дали свој допринос у 
школским манифестацијама (прослава Дана школе; обележавање школске славе – 
Свети Сава; Дани патријарха Павла). Традиционално, чланови Рецитаторске 
секције Шесте београдске гимназије  учествовали су на такмичењу рецитатора у Пан 
театру, у општини Звездара. Анастасији Стојановић, ученици IV/8, жири је доделио  
похвалу за надахнуто казивање поезије. 
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5.16 Извештај о  раду психолошке секциjе школске 2018/19. 

 

Наставник-ментор:  Дубравка Носовић 

План и програм наше психолошке секције у школској 2018/19. углавном је остварен  

у  оквиру   реализованог фонда часова (25). 

Психолошка секција је током ове школске  године окупила наше заинтересоване и 

мотивисане  ученике  из одељења у којима предајем психологију  (II6 , II 7,II8, II9). 

           Циљ нашег рада се односио на продубљивање и проширивање знања о 

најважнијим наставним темама из области опште психологије, физиолошке 

психологије, као и психологије личности (садржај је прецизно евидентиран у 

дневнику за додатну наставу и секције) и то не на класичан, традиционалан начин, 

већ путем метода „мапе ума" психолога Тонија Бузана. 

            Ученици су упознати са суштином, могућностима и значајем ове савремене 

наставне методе, која уважава природу нашег нервног система и подстиче рад и 

десне и леве хемисфере мозга у процесу потпуније и дубље когнитивне обраде 

информација. Овакав приступ настави и учењу код ученика подстиче квалитативно 

боље и дугорочно памћење, већи степен трансфера, истраживачки дух и 

креативност. 

У оквиру програма секције Креативност у интеракцији, анализирајући истоимену 

књигу Т. Бузана  „Мапе ума"  и принципе њиховог креирања, ученици су истражили  

наведене теме и, консултујући се са наставником-ментором, урадили  већи број 

властитих појмовно јасних, прегледних и креативних „мапа ума".  Потом смо заједно 

извршили одабир најбољих ученичких радова, те поставили на паное и тако 

поставили веома занимљиву изложбу инспиративних  радова у нашем кабинету  

психологије, што нам је омогућило да истовремено креирамо и подстицајнију 

средину  за  наставу и учење. Таквим приступом развили смо одређене тематске 

когнитивне мапе. 

Исход нашег дружења и рада је евидентан –  настали су бројни веома занимљиви, 

оригинални, инспиративни и креативни ученички радови едукативног карактера, који 

подстичу и друге наше ученике да бројне психолошке појмове уче лакше, брже, 

ефикасније и усвајају исте на веома занимљив и забаван начин. 

          Овакав концепт рада, осим едукативног значаја, има и улогу извесне арт 

терапије, што помаже младима (адолесцентима) да креативним радом долазе до 

самоспознаје, самоувида и сазревања на свом развојном путу, откривајући властите 

склоности и извесне таленте. 

У оквиру програма Умеће креирања слободног времена са ученицима – члановима 

секције, остварена је веома занимљива и едукативна посета појединим 

институцијама науке и културе (Српској академији наука и уметности, Коларчевом 

народном универзитету, Филозофском факултету и Етнографском музеју). 

  Важно је истаћи да смо посебну пажњу посветили популаризацији науке у 

оквиру богатог програма Ноћи истраживача, те Ноћи музеја, као и оствареном 

посетом едукативном Фестивалу науке с акцентом на психологију.   

              Такође, ученици су укључени у активности и радионице у оквиру 

међународне манифестације Недеља свести о мозгу. Један број ученика је 

присуствовао предавањима и тематским радионицама у САНУ. У оквиру ове 

манифестације посетили смо Галерију науке и технике САНУ са тематском 

поставком Живот једног мозга.  

              Током ове  2018/19. школске године чланови психолошке секције, као и други 

заинтересовани ученици, учествовали су  у  програмима културне, духовне и 

образовне манифестације  „ Дани  патријарха  Павла“. У припреми и реализацији 

појединих програма манифестације остварена је веома продуктивна и креативна 
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сарадња са члановима хора, новинарском секцијом, као и са члановима секције 

„Патријарх  Павле“.  

 Дакле, највећи део планираних активности је углавном остварен, изузев 

посете ученика тиму психолога у Републичком тржишту рада у Београду, а због 

немогућности да добијемо одговарајући термин у сагласју са нашим обавезама. Због 

бројних школских и наставних обавеза планирану хуманитарну акцију одложили смо 

за наредну школску годину уз пратеће програме. 

 
 

5.17 Извештај о раду филозофске секције (Дебатни клуб) 
 

Руководилац секције: Владимир Милутиновић, проф. филозофије 
 
Списак ученика који су учествовали у раду: 
Анастасија Васовић 3-5, Сава Грбић 3-5, Симеон Драгић 3-5, Ђурђа Мијајловић 3-5, 
Филип Прица 3-5, Јована Стијепић 3-5, Ива Ђоковић 3-8, Сања Милосављевић 3-8, 
Оливера Радуловић 3-8, Сара Јусуфовић 3-7, Милица Поњавић 3-5, Хелена 
Драговић 3-9, Елена Јанковић 3-9, Наталија Цицмил 3-9, Миљана Поповић 3-7, Ана 
Стојановић 3-9, Катарина Тешић 3-9, Марија Јевтић 3-9, Кристина Сандић 3-5. 
У раду секције учествовало је 19 ученика, а било је 15 састанака. Било је више 
форми рада, најчешће две: енглеска дебата, која се састоји у такмичарском 
наизменичном временски ограниченом дебатовању на разне теме, као и дискусија 
где свако износи своје ставове ради расправе. Дебатовало се о феминизму, 
употреби канабиса, геј браковима, абортусу, еутаназији, реформи образовања, 
изборним правилима, таблоидима, браку, придруживању ЕУ и границама слободе 
говора. Ученици су подстицани да повезују ове теме са филозофским ставовима и 
питањима. 
Задаци предвиђени Годишњим планом рада за школску 2018/2019. у погледу рада 
секције у школи су остварени.  
Планирамо да рад дебатне секције наставимо и у школској 2019-2020. г. 
 

 

5.18 Извештај о раду секције Активан грађанин 

 
Секција је током школске године радила 18 часова. Мотивисаност је 

проистекла на часовима Грађанског васпитања. Почетком године припремали смо 
се за размену ученика са гимназијама Западног Балкана и рад на пројекту Европска 
унија и регионалне интеграције, а учествовало је 6 ученика четвртог разреда (4-3, 
4-6 и 4-9) и индиректно на часовима евалуације пројекта одељења другог разреда 
(2-1, 2-2, 2-3), где се изучавају људска и дечија права. Исходи су комуникација 
грађана у савременим глобалним процесима и поштовање различитости.  

Дана 30.11.2018. г. посетили смо Фестивал науке (20 ученика одељења 2-1, 
2-2 и 2-6. Интересантни су били експерименти природних наука, као и поставке 
процеса и појава у природи. Штандови су понудили и информације о раду 
факултета. Узели смо брошуре за кабинет и фотографисали поставке за 
презентације. Фестивал је унапређен поставком ИТ технологија и симулирањем 
процеса из природе. 

Припремали смо се за такмичење ученичких компанија на самим часовима и 
учили да симулирамо предузетничке фирме. Такмичило се око 100 средњошколаца 
из београдских средњих школа. Компанија Голден фајв (одељење 3-8) регистрована 
је на сајту ЈА Србија. 

Били смо једина београдска школа на састанку са грчким школама у Дечијем 
културном центру у оквиру пројекта 220 година од смрти Риге од Фере. Ученице 
које су презентовале припремљен материјал на енглеском језику о овој знаменитој 
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личности су Ива Ђоковић 3-8, Дијана Алексић 3-7, Дарја Марко 3-8 и Марија Јеремић 
3-7. Припреми су помогле професорице Сандра Плазибат и Драгана Мишић. 

Одржани су састанци и праћен је рад секретара-повереника за заштиту 
равноправности средњих школа Катарине Михајловић 2-2 и Душанке Бркић 4-4. 

          
Ана Ковачевић 

 

5.19 Извештај рада секције Чаробна хемија 
 

проф. Драгана Бранковић Срзић 

Ове школске године секција Чаробна хемија реализовала је следеће активности: 

1. посетила Ноћ истраживача – обилазак изложбе у граду; 

2. хуманитарна акција Шума пева – посадили смо дрво, настављамо традицију; 

3. посета Музеју Јована Цвијића; 

4. посета Институту Винча; 

5. предавање Црвеног крста Звездара на тему Алкохоли; 

6. посета Фестивалу науке; 

7. Предавање о Роботима будућности; 

8. Хуманитарна акција Чепом до осмеха; 

9. посета Технолошко-металуршком факултету; 

10. посета Институту опште и физичке хемије; 

11. обилазак постројења прераде воде ЈКП водовод и канализације, Макиш; 

12. обилазак Градског завода за заштиту здравља; 

13. предавање Козметика виђена кроз 21. век; 

14. предавање о Научном парку у Шапцу; 

15. предавање о флори, фауни и хемијском аспекту Обедске баре; 

16. примена воде – предавање, презентација; 

17. загађивачи вода – предавање, презнетација; 

18. обилазак Научног парка у Шапцу; 

19. обилазак Обедске баре; 

20. посета Музеју хлеба у Пећинцима; 

21.  посета Ноћи музеја. 

 
 

 

5.20 Извештај о секцијама СВ рачунарства и информатике 
 ЈА (Junior Achievement) секција 

Ове школске године у школи реализована је ЈА секција. У оквиру секције су 
спроведена два програма:  Пословни изазов и Ученичка компанија. Ученик Никола 
Зурнић из IV-5 учествовао је на Регионалном такмичењу пословног изазова и 
освојио треће место. У школи је формирана ученичка компанија „Бицко“. Детаљније 
информације о нашој компанији налазе се на сајту школе или на сајту ученичке 
компаније https://ukbicko.wixsite.com/bicko/about1-c1z94. 

https://ukbicko.wixsite.com/bicko/about1-c1z94
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Анкетирани су ученици другог разреда, а резултати показују да им се допада ова 
идеја заједничких бициклистичких вожњи. Међутим, велики број деце или нема 
бицикл или нису одавно возили, па су многи били спречени да се прикључе нашим 
вожњама. Бициклистички клубови Београда спремни су да помогну да се што више 
деце укључи у наш програм. 

Ученици наше школе до сада су учествовали у следећим вожњама: 

1. Упознај општину Савски венац у организацији Бициклистичког клуба „Црвена 
звезда“. Ова вожња почиње код Општине Савски венац и завршава се 
код Железничког музеја, а станице које су учесници у току туре обишли су 
Црква Светог Архангела Гаврила, стадион „Рајко Митић“, Црква Светих 
апостола Петра и Павла, Манакова кућа, Београд на води итд. На наведеним 
станицама туристички водич причао је о одредишту, његовој историји, 
занимљивостима… 

2.  Сви на бајс – тo je вожња у организацији Факултета организационих наука. 
Она почиње од трга Николе Пашића, преко моста на Ади, Новог Београда до 
Небојшине куле. 

3. Coca Cola бициклијада – то је вожња бициклистичком стазом од СЦ „25. мај” 
до Аде Циганлије. 

4. Београд велоград фестивал – то је вожња у којој су сви бициклисти обучени у 
наранџасту боју у организацији друштва „Београд велоград” и амбасаде 
Холандије. Вожња је почела од трга Николе Пашића, а завршила се на 
Дорћол Плацу. 

Ментор за ову компанију је: Гордана Ћеранић. У компанији „Бицко” били су ученици: 
Јована Стијепић III-5, Јована Ненадић III-5, Теодора Тркуља III-5, Ирина Шевић III-5, 
Теодора Трмчић II-5. Свим ученицима се много допао овај програм који омогућава 
развој предузетничких компетенција које су кључне у савременом образовању. 
 
Извештај о раду ученичке компаније Junior Achievment  
Ученице регистроване као чланови ученичке компаније ,,Голден фајв“ на званичном 
сајту https://www.ja-serbia.org/  такмичиле су се у мешовитим групама на Пословном 
изазову на којем учествује преко 100 београдских средњошколаца и стекле су 
предузетничке вештине, тимски дух, симулирајући рад компанија у стварном свету. 

https://www.ja-serbia.org/
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Нашу школу су представљале ученице одељења 3-8: Анђела Балиновац, Тијана 
Ристић, Катарина Ивановић и Дарја Марко, као и ученик матурант одељења 4-5. 

 

5.21 Извештаји о раду спортских секција 
 

Извештај о раду фудбалске секције 
 

У школској 2018/2019. године формирана је и фунционисала женска фудбалска 
секција у којој је било пријављено 9 девојака. Укупно је одржано 14 часова и то у 
терминима до 13 сати у балон-сали. Највећи проблем у раду представљао нам је 
недостатак слободних термина у међусмени који одговарају ученицима обе смене. 
Све чланице фудбалске секције представљале су нашу школу на општинском 
такмичењу у малом фудбалу на коме су освојиле друго место. 
     Девојке које су чиниле фудбалску секцију: 

1. Радић Ана (2002); 

2. Ивановић Јелена (2002); 

3. Радибратовић Милица (2001); 

4. Љуштина Маша (2001); 

5. Пешић Тамара (2002); 

6. Лешњак Маша (2001); 

7. Цвијовић Милена (2003); 

8. Кнежевић Јована (2003); 

9. Бугарчић Марија (2001). 

 
                                                                   Руководилац фудбалске секције: 
                                                                               Дражен Вучак 
 
Извештај о раду кошаркашке секције  

 

На општинском такмичењу у кошарци екипу Шесте београдске гимназије чинили су 
чланови кошаркашке секције. На поменутом такмичењу освојено је прво место. 
    Као и код осталих секција, и овде је евидентан недостатак слободних термина за 
одржавање часова секције, а управо тим спречени смо да реализујемо бољу 
припрему екипе за такмичење. Секција је организована у терминима седмог часа у 
преподневној смени непосредно пре такмичења, као и у слободним терминима у 
школском дворишту када су временски услови то дозвољавали. Укупан број 
одржаних часова секције је 8. 
 
Чланови кошаркашке секције су: 
 

1. Тишић Петар 4-6; 
2. Басара Антоније 4-6; 
3. Орељ Александар 4-9; 
4. Цветковић Лав 2-9; 
5. Марковић Михајло 2-5; 
6. Николић Душан 3-3; 
7. Стојадиновић Давид 3-5; 
8. Ивковић Марко 3-5; 
9. Стојановић Владимир;  
10. Ерић Данило 3-4; 
11. Тончић Борис 3-3;          
12. Дабетић Лука 3-2.           

                                                                                 Руководилац секције: 
                                                                                    Милан Марковић 
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Извештај о раду одбојкашке секције 
 
У школској 2018-2019. години одбојкашку секцију похађало је 20 ученика. Број 
одржаних часова је 17, а одржавани су петком од 13 часова у непарној смени 
супротно од фудбалске секције и у другим слободним терминима. Највећи проблем 
у раду представљао нам је недостатак слободних термина у сали због распореда 
часова редовне наставе. Најистакнутији учесници одбојкашке секције у обе 
конкуренције на општинским такмичењима освојили су прва места у мушкој и женској 
конкуренцији и пласман на градска такмичења. Изнад свих очекивања, дечаци су и 
на градском нивоу и освојили прво место, док су девојке испале већ у првом колу. 
  
 Чланови секције су: 
 

1. Драгомировић Теодора 4-7; 
2. Илић Ана 4-9; 
3. Димитријевић Сара 4-5; 
4. Шалипуровић Тамара 3-4; 
5. Стоиљковић Нина 3-3; 
6. Љуштина Маша 3-1; 
7. Маринковић Анђела 2-2; 
8. Маринковић Марија 2-2; 
9. Дурковић Тијана 2-7; 
10. Ђурић Ана 1-9; 
11. Динић Страхиња 4-9; 

12. Петровић Богдан 4-1; 

13. Радовић Ђорђије 4-8; 

14. Николић Душан 3-3; 

15. Стојановић Станислав 4-7; 

16. Гутовић Давор 4-7; 

17. Балмазовић Растко 4-7; 

18. Мирковић Матија 3-8; 

19. Дукић Борис 2-7; 

20. Бранковић Немања 4-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Вођа одбојкашке секције: 
                                                                                Андрија Влајић 

 
 
 

5.22 Извештај о раду планинарско-смучарске секције 
 

Излет ученика планинарске секције реализован је 20. априла на релацији 
Фрушка гора–Стражилово–Сремски Карловци–Нови Сад са Планинарским друштвом 
„Балкан“, СЦ „Олимп“ у пратњи наставника географије и грађанског васпитања и два 
лиценцирана планинарска водича. 

Учествовало је 50 ученика из одељења 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/9, 3/6, 3/7, 3/8 и 3/9.  
Постигнута је амбијентална настава која на ученике оставља највеће утиске. 

Активности ученика су пешачење на Фрушкој гори у дужини од 6 километара, 
обилазак споменика песника Бранка Радичевића на Стражилову, одмор у летњој 
учионици планинарског дома „Стражилово“, обилазак културноисторијских 
знаменитости Сремских Карловаца, успон на видиковац на место позлаћеног крста и 
скулптуре песника Душка Трифуновића, панорамско разгледање са 
Петроварадинске тврђаве, обилазак градског језгра Новог Сада. Повратак испред 
школе био је планиран у поподневним часовима. 

Испуњен је интердисципинарни приступ наставним садржајима више 
предмета (географија – учење из области националне географије; биологија –  
биљка сремуш, арборетум, платан у Сремским Карловцима, лековито биље; 
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историја – Карловачки мир, чесма Четири лава, Карловачка гимназија, 
архитектонски објекти од историјског значаја; физичко васпитање – оријентиринг у 
природи; верска – манастири Фрушке горе и Саборна црква Светог Николе у 
Сремским Карловцима на дан народног празника Врбица, Црква Име Маријино у 
центру Новог Сада, Патријаршијски двор, Карловачка богословија; грађанско  
васпитање – тимски дух, уважавање различитости и отклањање стереотипа и 
предрасуда). Уз песму и дружење уживали смо у гастрономији и виногорјима Срема, 
разгледали гостионице, кулу са сатом на Петроварадинској тврђави, најзначајнијим 
архитектонским делима Новог Сада, видели Градску кућу на тргу Слободе, Змај 
Јовину улицу, Владичански двор, Српско народно позориште, синагогу, Дунавски 
парк, Спенс, мостове на Дунаву. 

Мултимедијалне садржаје, видео-клипове и слике ученици су поставили на 
друштвене мреже. Излет је успешно реализован и позитивно оцењен од стране 
планинарских водича и наставника. 
 

Наставници: 
Ана Ковачевић 

Игор Стогов 

 

5.23 Извештај активности унеско клуба  
 
професор координатор Јасна Перић 
 
Програм активности УНЕСКО клуба у 2018/2019. години омогућио је јачање 
интересовања ученика за истраживачки рад и развој пројектне наставе кроз 
упознавање културе европских народа, знаменитих културноисторијских објеката и 
природних феномена. Избор наставних садржаја, заснован на функционалним 
дидактичким принципима, омогућио је стицање знања, развијање осећаја 
сврсисходности и изазова за целовит развој личности ученика.  
План је у основи пратио рад УНЕСКО Федерације Србије, УНЕСКО клуба Београд. 
Флексибилност у обради тема омогућила је да се методички и садржајно 
уравнотежено излази у сусрет образовним и сазнајним потребама ученика.  Стечено 
истраживачко знање приказано је члановима клуба, а преко портала израђен 
материјал постао је доступан свим учесницима пројектног студијског истраживања. 
Имајући на уму вишегодишње искуство у овако конципираном раду, мишљења сам 
да стечена знања и вештине омогућавају свестран развој ученичке личности с 
посебним освртом на развој компетенција квалитетне комуникације, способности 
сарадње, критичког мишљења и креативности. 
У реализацији постављеног циља учествовало је најмање шездесет ученика школе. 
Одржано је 63 часа и осам дана студијског путовања. 
Активности чланова клуба усмерене на промовисање културног наслеђа и 
природних вредности остварене су кроз следеће акције: 

 Обележавање „15 година УНЕСКО клуба школе“ изложбом радова у холу 
поводом Дана школе; 

 Обележавање датума од значаја, уврштених на листу УН – посебно истичем 
значај обележавања Међународног дана толеранције 16. новембра 
постављањем пригодних порука на табли у школском холу и Светског дана 
књиге и ауторског права под називом „Сви смо ми читаоци“ 23. априла приказом 
стваралачких радова ученика школе; 

 У Галерији Дечјег културног центра, 7. новембра чланови клуба су присуствовали 
обележавању Давали – празника светла у Индији. Том приликом др Александар 
Петровић је представио своју књигу „Индија, земља светлости“; 

 Заједно са члановима хемијске секције, чланови клуба су посетили Фестивал 
науке са темом „Земља будућности“. Посебан утисак је оставило предавање 
француског истраживача Антона Делфоржа на тему „Да ли роботи могу да нас 
чују?“; 



 

95 
 

 У Ноћи музеја 18. маја посетили смо градске музејске поставке;  

 Чланови клуба школе учествовали су 11. новембра у реализацији IV географског 
диктата Руског географског друштва у Србији у Руском центру за науку и 
културу у Београду. Учесницима је том приликом приказан видео-материјал о 
природним лепотама и невероватним пејзажима Русије; 

 Чланови клуба били су учесници едукативних радионица Рециклирајмо заједно, 
одржане 9. маја, и Подизање енергетске ефикасности и употреба обновљивих 
извора енергије, 14. маја; 

 Вршњачки едукатори Михајло, Лена, Алекса, Никола, Богдан, Бојана и Теодора 
из 2-5 наставили су акцију промовисања спречавања конфликата, ширења 
другарства, пријатељства и поштовања међу вршњацима. Овогодишња акција 
„Подели пријатељство“ одржана је 28. новембра, с циљем афирмације 
заједништва и учења младих о значају дељења. Организација „Друг није мета“ је 
за ученике школе приремила ранчеве пријатељства који су подељени ученицима 
школе. Вршњачки едукатори су током маја и јуна спровели активности пројекта 
„Промоција културе ненасиља међу школском децом на општини Звездара“. 
Одржали су дванаест едукативних радионица. Представници мисије OEBS-a у 
Србији ученицима су уручили захвалнице за промовисање мирног решавања 
свих врста конфликата. Акцију је подржала Градска општина Звездара. 

 Активисти клуба били су учесници и вршњачки едукатори пролећног излета. 
Посетили су и презентовали Музеј хлеба у Пећинцима, 19. маја; 

 Сарадња са бившим члановима клуба резултирала је приказом путовања и 
истраживања Исланда 24. јануара, Иване Гомилановић и Бојане Милошевић, 
бивших ученица школе; 

 За пролећно студијско путовање извршене су уобичајене пројектне истраживачке 
припреме израдом презентација објеката културноисторијских споменика и 
презентовањем културе народа Француске и Аустрије; 

 Припрема и реализација студијског путовања „Париз 2019.“ у организацији  
УНЕСКО клуба Београд од 27.4. до 4.5.2019. године (извештај од 13.05.2019. дел. 
бр.20/08.); 

 Дана 12. априла спровели смо акцију садње дрвета у дворишту школе; 

 Круна овогодишњег рада била је реализација хуманитарне акције „Чеп за 
хендикеп“ 18. јуна, која је окупила ученике читаве школе. Прикупљени чепови 
послати су на рециклажу; 

 Активности на конципирању и изради пројеката за сарадњу са школама и  
клубовима у региону и учешће у раду Скупштине УНЕСКО клуба Београд; 

 Израда извештаја и уређење мaтеријала за школски сајт. 
 

 

5.24 Извештај о раду секције „Зелено срце“ за школску 
2018/2019.  

 
Задужени наставник: Јасминка Башић;  
Сарадници: Весна Параушић, Славица Калинић, Сандра Трпковић 
 
Планирани програми нису до краја остварени због великог обима посла и 
оптерећења ученика посебно првих разреда, а они су били и највише 
заинтересовани за секцију. Поједине планиране активности се настављају и у 
следећој години као део већег, заједничког пројекта  свих наставника биологије и 
ученика. Део материјала се код ученика налази у дигиталној форми.                                   
 Чланови секције присуствовали су бројним предавањима у школи и ван ње. 
Остварена је сарадња са ваншколским установама и факултетима  у  чему нам 
помажу бивши ученици, сада студенти ПМФ-а, Пољопривредног, Шумарског, 
Рударско-геолошког и других факултета. Директор је обећао помоћ у реализацији 
оплемењивања школског простора и остваривање контакта са појединим школама.                                                                                                                                                                          
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Ученици су направили паное за обележавање појединих важних датума у очувању 
животне средине. 
Највећи број упутстава давао се ученицима електронским путем. а део материјала 
ће ученици прикупити и током лета и изнети их на састанку секције у септембру. 
 
 

6 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВАННАСTАВНИХ И ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

6.1  Ваннаставне активности 
 
 

Светосавска академија у школској 2018/2019. години  
 

У недељу, 27. јануара 2019. године, традиционално и свечано обележен је 
дан Светог Саве, првог српског просветитеља.  

Концепт за програм Светосавске академије израдила је Данијела Вујисић, 
професор српског језика и књижевности. Академија је реализована у форми 
угледног часа мултимедијалног карактера. Ученици су добили задатак да истраже 
историју Светосавске химне, значај и домете Савиног рада на пољу српског 
срдњевековног законодавства (Крмчија и европско право) и медицине (формирање 
првих болница, изглед и садржаји, Савина правила за поступање болничара, 
медицинска знања донета са многобројних путовања). Један тим ученика проучавао 
је утациј Светог Саве на развој српске иконографије, место његовог лика и начине 
обликовања у средњевековној иконографији на територији тадашње српске државе, 
али и ван њених граница - Бугарска, Грчка, Русија, Белорусија и др. Сви садржаји 
били су поткрепљени илустрацијама и цитатима из обимне стручне литературе, 
визуелним приказима, те рецитаторским и беседничким сегментима (легенда о 
Савиним исцелитељским моћима, Свети Сава српској омладини). Мултимедијална 
презентација затворена је трејлером за филм у настајању – Принц Растко српски, 
чиме се, у ствари, најављују будући модерни начини сагледавања дела првог 
српсгог просветитеља и духа светосавља.  

Музички део припремала је професорка Душка Кисин, професор музичке 
културе, која је са хором спремила Светосавску химну и песме: Блуз благослова, 
Милешевски анђели, Ко удара тако позно и Креће се лађа француска.  

Значајну подршку пружиле су и Јелена Петрановић, професор верске наставе, 
и Тамара Ђорђевић, професор изборног предмета Језик, медији и култура. Оне су 
учествовале у селектовању материјала, пробама, припреми ученика за дочек гостију 
и извођење обреда и у финализацији ликовне поставке. Светосавска академија 
увеличана је поставком изложбе на тему крунисања Стефана Првовенчаног за коју 
је заслужна Драгана Мишић, професор историје. 

Светосавску беседу говорила је Душица Стакић, професор физике. Драгана 
Огњевић, ученица 4-5, водила је програм и најављивала учеснике. Након програма, 
у зборници је уприличен коктел за све присутне. 
 
др Данијела Вујисић, Душка Кисин, Јелена Петрановић и Тамара Ђорђевић 
 
 

ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 
 

Пројекат је подржао Центар за промоцију науке. Аутори пројекта су Драгана Мишић 
(Шеста београдска гимназија) и Павле Павловић (професор историје у Десетој 
београдској гимназији). Пројекат је обухватао 20 школа са простора Републике 
Србије и Српске гимназије из Будимпеште. Ученици су у пројектованом времену 
1426. имали улогу историјских личности и организовали су преписку. На овом 
пројекту је учествовало седам ученица из 3/5 које су написале девет писама. 
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Поводом Савиндана у нашој школи је приређена изложба писама са овог пројекта. 

 
 
 
 

ДЕЦА И НЕМАЊИЋИ 

 
Пројекат је реализован делимично. Представљен је сајт www.decainemanjici.edu.rs 
који треба да прати пројекат. 
 
 

 

 Извештај еTwinning  
 

Пројекат из претходне школске године EMO class добио је Националну и Европску 
ознаку квалитета, те стога ушао у трку за еTwinning ознаку за школу. С поносом 
извештавамо да је Шеста београдска гимназија и добитник исте за школску 2019/20. 
годину.  
Школа је препозната као предводник у областима као што су дигитална пракса, e-
Safety пракса, иновативни и креативни приступ педагогији, подстицање 
континуираног професионалног развоја запослених и подстицање праксе 
сарадничког учења код запослених и ђака, заједно са још 20 предшколских и 
школских установа у Србији. Плакета ће бити додељена на годишњој еTwinning 
конференцији на јесен.  
У 2018/19. години наставили смо са пројектима.  
Пројекат “Roald Dahl and short stories” у првом разреду окупио је ученике из 
одељења I-1,I-2 и I-10.  
У I-1 ангажовани су: Уна Јевтић, Ива Бошковић, Љубица Биорчевић, Нађа 
Недељковић, Анита Јовановић, Маја Трајковић, Анастасија Иветић, Никола Делетић, 
Милица Илић;  у I-2: Тијана Савић, Анастасија Петровић, Сара Обрадовић, Милица 
Теофиловић и Ана Сјевер; и у I-10: Марија Ракић, Рада Мајсторовић, Лука Булић и 
Ленка Лаковић.  
Партнери су били школа из Француске и школа из Турске.  
Циљ пројекта је био упознавање са британским дечијим писцем Роалдом Далом и 
његовим кратким причама. Ученици су добили задатак да прочитају неку од 
понуђених прича и о њој направе презентацију коју би поставили на Twinspace 
платформу. Једна прича је била заједнички задатак за све учеснике и њу су сви 
обрадили на различите начине. Поред наведеног циљеви пројекта били су још и 
развој дигиталних компетенција и језичких вештина код ученика.  
Током рада коришћени су различити методолошки приступи попут рада у паровима, 
групама, истраживачког, а потом тимског рада при склапању финалних 
презентација.  
Пројекат је приведен крају без француских партнера, јер су на почетку одустали из 
нејасних разлога.  
С обзиром на то да је у питању први разред, ученицима је било потребно време како 
би се обавестили и разумели шта је то еTwinning, те смо мало каснили са радовима 
и захтеви су за њих били високи што се тиче употребе ИКТ-а. Турски партнери су се 
показали много вештијим и бржим од нас и сматрамо да је то мало деловало 
демотивишуће. Делимично смо урадили наше задатке. Ипак, ово је био тек први 
пројекат те врсте за прваке.  
Други пројекат рађен је у трећем разреду, а назив је „Da Vinci 500“. Ангажована су 
била одељења III-2,III-4,III-5 и III-6. У III2 било је чак 12 ученика: Ана Станковић, Сара 
Настић, Клара Костић Главчић, Никола Чогурић, Теодора Савић, Тамара Јојић, 
Хелена Максимовић, Катарина Јокић, Невена Цветиновић, Милица Радојевић, 
Јована Павловић и Јана Вјетровић; у III-4: Оливера Николић, Петра Маравић и 
Јована Ђокић. III-5 су представиле ученице Теодора Тркуља и Јована Стијепић,  док 
је у III-6 било 8 заинтересованих ученика: Тамара Николић, Уна Станковић, Невена 
Никић, Елена Јанковић, Наталија Цицмил, Хелена Драговић, Тијана Смиљкић и 
Андријана Јанковић.  

http://www.decainemanjici.edu.rs/
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Пројекат је посвећен обележавању 500 година од смрти великог Леонарда да 
Винчија и представља скроман допринос обележавању исте у целој Европи.  
Табела садржи план пројекта по месецима. 
 
 

                                                      2018-2019. 

2018.  

Октобар  Биографија 

 
Новембар 

 Места у којима је живео  
Vinci, Florence, Amboise, Milan 

Децембар  Леонардово доба 
Свакодневни живот, политика, уметност 

2019.  

 
Јануар  

 Изуми који су изменили свет (5 
најзначајнијих проналазака) 

Фебруар  Уметност  (анализа одабраних дела) 

 
Март 

 Афоризми и басне 
 Фото-конкурс  (Леонардове слике кроз 

објектив) 
 Утицај на модерну уметност 

 
Април 

 Онлајн такмичење 

Мај  Мона Лиза за сва времена 

 
Пројекат је био веома амбициозно планиран како би укључио што више европских 
земаља и њихових представника – 6 земаља, 9 наставника и 116 ученика из Белгије, 
Мађарске, Италије, Хрватске, Турске и Србије.  
Циљеви пројекта били су тимски рад, сарадња са партнерским школама, развој 
комуникацијских вештина, употреба и развој ИКТ вештина, развој критичког 
мишљења и стицање знања од општег значаја. 
Са партнерима из Турске привели смо пројекат крају и чак 4. јуна имали смо 
мониторинг посету тима из еTwinning канцеларије у Београду. Следи кратак извод из 
мејла након посете:  
„Испред националног тима за подршку, у посети су биле колегинице Ивана 
Банковић и Ведрана Гашић. Оне су присуствовале часу наставнице Сандре 
Плазибат, која је покренула пројекат „Da Vinci 500” у сарадњи са колегиницом 
Фатмом Бозтепе из Турске. 
Овом приликом желимо да поделимо са Вама да смо након посете имали веома 
позитивне утиске у погледу рада колегинице Сандре Плазибат и њених ученика 
на поменутом еТwinning пројекту. Посебно бисмо желели да истакнемо 
подстицање вршњачког учења, тимски и истраживачки рад ученика.“ 
Добили смо и списак препорука које би допринеле бољим резултатима пројекта, а 
које ћемо применити убудуће. 
             координатор пројеката 
                 Сандра Плазибат 
 
Трећи и четврти пројекат водила је колегиница Ана Ковачевић, а назив пројекта је 
The Heritage of Old Slavs Beliefs; Who were the Old Slavs? What do you know about 
their polytheism and mythology? Who inherited them? The legacy of the old Slavs and its 
impact on contemporary Slavs societies. Трајање пројекта је било 180 дана. 

Модератор је колегеница Зорана Матићевић из Треће београдске гимназије, 
која је упутила позив нашој школи (ментор Ана Ковачевић, наставник географије и 
грађанског васпитања) где сам укључила своје одељење 3/8 у ком сам разредни 
старешина. 

Партнерске школе су биле Гимназија Бања Лука, Босна и Херцеговина, 
Патријарх Павле Београд, Република Србија, Phoenix Collegiate, Уједињено 
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Краљевство, SOU „Josip Broz Tito" Bitola, Северна Македонија, Zespół Szkół nr 3 w 
Jaśle, Пољска,  ZS Salvator, Чешка. 

Циљ је био да опишемо и на разне начине помоћу веб алата, постера и 
слично како ми видимо живот словенских народа на нашим просторима између 6. и 
9. века, те да размотримо какав су утицај оставили на понашање и религију својих 
наследника. 

Материјале (слике, видео-материјале, датотеке) комбиновали смо на један 
потпуно другачији начин – приказали смо своју личну карту и знања преко нових 
друштвених мрежа, постерима, клиповима, квизовима, открили смо „заједничку 
учионицу“  свих партнерских школа.  

Користили смо Kahoot квиз, Canvas за постере, Padlet за приказ одељења, 
YouTube за одабир музике, YouTube клиповe и сопствени YouTube канал где смо 
представили рад, Prezi презентацију, ЈПГ слике, PowerPoint презентацијe, Twinspace 
платформу, Google дисk, ПДФ материјалe, паметну табла у учионици, рачунаре. 
Постигнута је сарадња у региону. 

Good Practices of Democracy (Добри примери демократије) – пројекат који смо 
радили у сарадњи са неколико турских школа, италијанском и румунском 
партнерском школом. Од наведених држава учествовало је 8 наставника и 60 
регистрованих ученика, као и непосредно ученици на самим часовима грађанског 
васпитања у Шестој београдској гимназији. Трајање пројекта било је преко 124 дана. 
Начин рада је био уз помоћ савремених ИКТ алата у настави. 

Добробит школе, ученика и наставника је међурегионална сарадња и 
умрежавање. Иновативан начин рада и савлађивања градива при корелацији више 
предмета. 

             координатор пројеката  
Ана Ковачевић 

 
 
 
 

Извештај са спортских манифестација 
 
Стручно веће Физичког васпитања поред редовних такмичења у организацији 
Савеза за школски спорт, учествовало је и на другим спортским манифестацијама. 
 
СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ У ШКОЛСКОМ СПОРТУ У СО 
''ЗВЕЗДАРА'' 
 
Поводом успешно завршене сезоне школског спорта, председник општине Звездара 
уприличио је дочек за најуспешније школе и спортисте на школску 2017/2018. 
годину. 
   Том приликом уручене су награде најуспешнијим школама, али и појединцима за 
изузетне спортске резултате.  
  У генералном пласману, наша школа је заузела друго место по укупном количнику 
успешности што представља изузетан резултат ако се имају у виду скромни услови у 
којима вежбају наши спортисти. Недостатак адекватног простора за вежбање и 
мањак реквизита је очигледан проблем наше школе па зато овај резултат још више 
добија на важности. 
  Награду је у име актива Физичког васпитања примио наставник Андрија Влајић. 
 
НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ – КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 
 
САЈАМ СПОРТА 
 
  Дана 23.11.2018. године, ученици наше школе су у пратњи професора физичког 
васпитања, Андрије Влајића, посетили Сајам спорта. Сајам је свечано отворио 
министар спорта Вања Удовичић, уз присуство наших прослављених спортиста 
Давора Штефанека и Дејана Станковића.  
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  Посетиоци су имали прилике да се информишу о разним спортовима који су 
заступљени у нашој земљи, као и да се опробају у некима од њих . Сви који смо били 
присутни били смо одушевљени спортским духом који је владао целом салом, као и 
предусретљивошћу спортиста да нам приближе њихов спорт. У свим групним 
спортовима које смо имали прилике да видимо на сајму, осетио се њихов тимски 
дух, и могло се уочити да се њихова игра заснива на томе да сви играју као један. 
Атмосфера која је владала целом халом учинила је да смо сви пожелели да једног 
дана и ми будемо познати и успешни спортски радници јер бити у спорту или радити 
са спортистима преставља привилегију. Научили смо да пожртвованост и потпуна 
посвећеност представља кључ  успеха у појединаним спортовима, а тимски дух, 
солидарност, другарство и јединство неопходни чиниоци у успеху спортских екипа.  
  На Сајму спорта смо упознали спорт из неког другачијег угла од онога што можемо 
видети по клубовима или у раду свог наставника у школи и помоћи ће нам у одабиру 
будућег занимања. 
  
 
ИЗВEШТАЈ СА ПОСЕТЕ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА  
 
   У оквиру традиционалне манифестације “Новембарских дана Соње Жарковић”, 
која се одржава у Шестој београдској гимназији сваког новембра, у среду 21.11.2018. 
године, ученици наше школе који показију посебно интересовање за спорт и који 
желе да упишу ДИФ, уз координатора-професора физичког васпитања, Влајић 
Андрије, посетили су градски центар за физичку културу тј. стари ДИФ. 
   Ово је било прелепо искуство за нас који волимо спорт. Домаћини су нас лепо 
примили, били отворени за наша питања и потрудили се да нам приближе спорт са 
неке друге, нама непознате стране. Показали су нам чиме све може да се бави један 
спортски радник кроз презентацију неких од својих савеза у жељи да нам покажу 
колико је спорт битан и колико је битно подстицати младе да се баве спортом. 
   Наши домаћини испред институције Спортских савеза Београда били су: 
генерални секретар  Рукометног савеза Београда Светозар Станковић и магистар 
спорта и рекреације Петар Стакић, који је председник савеза за спортску рекреацију, 
Соколског савеза Србије и организције,,Спорт за све“. 
   Господин Стакић је покушао да нам покаже колико је важно бавити се спортом у 
било ком облику, живети здрав живот и боравити у природи, јер данашњи силови 
живота негативно утичу на квалитет живота те је зато потребно стално бити у 
покрету јер, како рече овај заљубљеник у природу, „не постоји лек који може да 
замени вежбу, а свака вежба може да замени било који лек”.  
  Затим нам је представио Соколски савез, а имали смо прилику и да видимо 
соколске униформе које су вежбачи носили у току такмичења или важних 
манифестација.  Он нас је упознао и са традицијом коју ова врста бављењем 
спортом има код нас и у свету, колико је некада овај систем био цењен и упознао са 
настојањима да се овакав вид вежбања поново врати.  
  Ова посета нам је била веома корисна и едукативна јер смо видели и друге стране 
спорта поред оне такмичарске коју ми препознајемо у свакодневним спортским 
активностима.     
  Наставник Андрија нам је причао о факултету, шта нас тамо очекује и како изгледа 
живот једног студента ДИФ-а  што ће нам много помоћи при доношењу одлуке о 
скорашњем одабиру факултета. 
 
ВЕСЛАЈ ЗА СВОЈУ ШКОЛУ 
 
  Традиционална веслачка трка београдских матураната „Веслај за своју школу“ и 
ове године оржана је на Ади Циганлији у сарадњи РТС-а, веслачког клуба „Црвена 
звезда“ и Министарства просвете. Ова манифестација из године у годину расте и 
добија на значају. Показатељ ове тврдње је све већи број учесника, публике, 
промотерства јавних личности и све већа заступљеност у медијима. 
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    Квалификационе трке започеле су 16. и 17.04. а полуфиналне и финална трка 
одржане су 24. и 25. априла. Посада наше школе вољом жреба нашла се у истој 
квалификационој групи са традиционално добром  Математичком гимназијом која је 
потврдила свој квалитет освојивши прво место и на тај начин елиминисала нашу 
школу из даљег такмичења. 
У галији су поред професора Милосављевић Ненада веслали: 

1. Лукић Димитрије    4-5 
2. Јовановић Андрија 4-5 
3.  Србиновић Реља    4-5 
4. Зурнић Никола         4-5 
5.  Трнавчевић Урош    4-5 
6. Самарџић Бошко      4-5 
7. Марковић Илија       4-5 
8. Соколовић Јован       4-5 
9. Драгомировић Теодора 4-7 
10.  Голијанин Анастасија   4-8 
11.  Даниловић Катарина  4-3 

 
ГИМНАЗИЈАДА 2019 
 
  Трећа београдска гимназија је и овог пута била одличан организатор Гимназијаде. 
Такмичења су одржана од 13.5. до 17.5. у дисцсиплинама шах, женска одбојка, 
мушки баскет и мали фудбал. На такмичењу су учествовале све приватне и државне 
гимназије са градске територије Београда па се организатор може похвалити 
учешћем око 300 такмичара. Наша школа учествовала је у фудбалу, баскету и 
одбојци. 
Баскет: 
  Тишић Петар 4-6, Басара Антоније 4-6, Ерић Данило 3-4, Цветковић Лав 2-9 и 
Марковић Михајло   2-5 изгубили су у полуфиналу од победника турнира, екипе 
Девете београдске гимназије. Предходно су, у четвртфиналу савладали главног 
фаворита за освајање екипу Треће београдске гимназије у сензационалној утакмици 
која је завршена резултатом 21:20.  
  У борби за треће место, лагано, са пола снаге савладана је Седма београдска 
гимназија. Остаје жал за најсјајнијим одличијем јер је ова екипа, по приказаном, 
вероватно то и заслужила. 
 Одбојка: 
 Одбојкашки тим је није имао успеха као пре годину дана. Разлог лежи и у чињеници 
да смо ове године играли у знатно ослабљеном саставу без најбољих играчица 
завршног разреда које због обавеза у школи нису биле у могућности да помогну 
екипи. Ипак, освојено је друго место што такође представља сјајан резултат.  У 
финалу смо поражени од екипе Земунске гимназије која је на читавом турниру 
показала највише. 
Одбојкашки тим:                
Димитријевић Сара      4-5                                                                                                                               
Шалипуровић Тамара  3-4                                                                                                                             
Стоиљковић Нина         3-3                                                                                                                               
Љуштина Маша             3-1                                                                                                                               
Маринковић Анђела     2-2                                                                                                                                 
Маринковић Марија     2-2                                                                                                                                                                                                                                    
Дијана Алексић             3-7                                                                                                                                          
Вања Петровић             3-3                                                                                                                                                                    
Тијана Дурковић           2-7                                                                                                                                                                             
Мина Костић                 2-6 
 
 Фудбал: 
  Екипа наше школе по први пут наступила је на Гимназијади, али није имала много 
успеха. Већ у првом колу поражена је од екипе Девете београдске гимназије.  
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Фудбалски тим:  
Антоновић Никола   4-7                                                                                                                                                          
Јанко Ћулафић          4-5                                                                                                                                                                                       
Димитрије Лукић     4-5                                                                                                                                                       
Алекса Ђокић            4-2                                                                                                                                                                      
Матрак Дејан            4-9                                                                                                                                                          
Коста Стругар            4-3                                                                                                                                                             
Закић Никола            4-3 
 
   Организација читавог такмичења била је веома добра. Обезбеђење, медијска 
пажња и волонтери помагали су свим такмичарима и допринели су осећају учешћа 
на великом спортском надметању . Сви учесници добијали су пропуснице и 
освежење (слаткиши и грицкалице) за све време турнира, а за најуспешније 
обезбеђене су награде, медаље и цвеће. Шеста београдска гимназија ће се и у 
будуће врло радо одазвати оваквом позиву. 
 

                                                                                                         Вођа екипа:  
 Влајић Андрија, 

професор физичког васпитања 
 
ХУМАНИТАРНИ  ТУРНИР  У  МАЛОМ  ФУДБАЛУ 
 
   Турнир у малом фудбалу у склопу „Недеље богослaвља'' и обележавања 800 
година аутокефалности СПЦ 
   Турнир је одржан на терену ФК „Вождовац'' у ТЦ „Стадион'' 18.04.2019. 
   У складу са поводом организације читаве манифестације, пре турнира одржане су 
служба и  молитва за све учеснике уз присуство великог броја црквених службеника 
и спортских радника. 
   Тим Шесте београдске гимназије, који су чинили: Александар Јанковић, Алекса 
Ђокић и Јован Стојановић из одељења 4-2, Немања Милошевић, Коста Стругар и 
Огњен Закић из одељења 4-3, Андрија Стојановић 4-4, Давид Стојановски и Никола 
Вукићевић 3-5, Павле Влатковић, Александар Николић и Марио Мушкатело из 
одељења 4-8 поражени су на првој утакмици од екипе ГСП школе резултатом 1:0. 
 Вођа екипе била је Јелена Петрановић, професор веронауке. 
 
 
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА СЦ „ОЛИМП'' 
 
   Иницијатор ове спортске манифестације била је спортка организација општине 
Звездара, а одржана је на СЦ „Олимп'' 19.04.2019. године. Сав прикупљен новац 
намењен је тешко оболелом ученику једне школе са наше општине. 
   Поред турнира у малом фудбалу, сви присутни могли су да уживају у дружењу и 
музици и својим добровољним прилогом помогну да ова манифестација испуни свој 
примарни циљ.  
   Програм је водио представник парламента наше школе Тасев Алексеј, ученик 
одељења 4-8. 
  Екипа наше школе, коју је водио професор Дражен Вучак, није имала запаженији 
наступ, али резултатски императив и није постојао. Циљ је дружење, хуманост и 
промоција спорта. 
 
ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
 
   Као и сваке предходне године, матуранти наше школе на крају свог 
средњошколског школовања, организују турнир у малом фудбалу. Ове године он је 
одржан од 22. до 24. маја у балон-сали наше школе. 
  Учествовало је 16 екипа које нису биле формиране по одељењима већ су биле 
слободно формиране.  
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Победничку екипу чинили су ученици из одељења 4-7: 
Антонијевић Никола, Балмазовић Растко, Вуковић Матија, Митровић Сава, 
Стојановић Станислав, Андрић Петар и Мраковић Стефан. 
Они су у финалу победили фаворизовану екипу сачињену од ученика из више 
одељења. 
Турнир је завршен без проблема и било каквих организацијских пропуста. 

 

 
Извештај о реализацији манифестације   

НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ, 2018/2019. 
 

На конкурсу Примери успешних ваннаставних активности у основним и средњим 
школама у Србији  Завода за унапређивање образовања и васпитања учествовала 
је и наша школа са три ваннаставне активности. По одлуци Комисије састављене од 
саветника Завода у Базу успешних примера ваннаставних активности уврштене су 
све три активности Шесте београдске гимназије, пројекти Којекуде Србијом и  
Велики рат  и манифестација Новембарски дани Соње Жарковић. 
Са листе радова уврштених у Базу одабран је одређен број за јавно представљање, 
међу којима су се нашли и Новембарски дани Соње Жарковић. Јавно представљање 
одржано је 25.10.2018.г. у ОШ „Вук Караџић“. Ученици су успешно презентовали 
школу и  велики број активности које су у оквиру ове манифестације реализоване од 
2007. године до данас. Презентацији су присуствовали и координатор 
манифеастације и директор школе. 
Овогодишња, дванаеста по реду, манифестација Новембарски дани Соње 
Жарковић, чији је мото био Поглед у будућност, реализована је у периоду од 19. 
новембра до 30. новембра 2018. године. У оквиру манифестације, успешно су 
реализоване  следеће активности: 

- 19 - 30. новембра,  Поглед у будућност – реални сусрети у оквиру које су 

ученици четвртог разреда посетили преко 20 компанија, установа, 

институција у организацији Тима за каријерно вођење и саветовање, а у 

реализацију ове активности укључило се шеснаест наставника  школе као 

координатори посета. Детаљнији извештај о организацији и имена 

носилаца активности налази се у извештају Тима за каријерно вођење; 

- 22. новембра,  Спознај, одлучи, закорачи!, радионица каријерног вођења  

пројекта Са проблемима на ти  за ученике првог и другог разреда, 

водитељке радионице гошће Донка Павић, педагог и Маријана Радуловић, 

психолог; 

- 26. новембра, Лутка - представа, посета драмске секције школе 

Универзитетској дечијој клиници у Тиршовој са ментором Тамаром 

Кречковић; 

- 29. новембра, Хуманитарна акција добровољног давања крви у којој је 

учествовало 64-оро ученика, координатор Јасминка Башић; 

- 29. новембра, Каријерно ћаскање, радионица каријерног вођења  ГИЗ-а за 

ученике трећег разреда, водитељка радионице Мирјана Јефтенић, 

представница ГИЗ-а  и вршњачки едукатори Андријана Јакшић 4-8, 

Исидора Тишма 4-5, Михајло Миловановић 4-1; 

- 30. новембра, Музичке разгледнице, цртање и писање инспирисано 
музиком, учесници ученици првог разреда (Анђелија Стекић 1-6, Матија 
Вуруна 1-3, Ленка Радаковић 1-6, Андреа Пелесић 1-3, Никола Тришић 1-8, 
Бранко Ракић 1-3, Милана Цвијовић 1-3, Ања Цураковић 1-3), координатор 
Биљана Бодирога. 

 
Сузана Лазовић, организатор манифестације 
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Извештај о реализацији пројекта 

ШЕТАЈУЋЕ МАТЕМАТИЧКО ЗНАЊЕ / FLOATING MATHEMATICAL 
KNOWLEDGE 

 
Пројекат је реализован у периоду 15. јануар – 31. мај 2019. године и подржан је од 
стране Центра за промоцију науке у оквиру Јавног позива за 2018. годину.  

 
Носилац пројекта је била наша школа, а учеснице у пројекту поред Шесте 
београдске гимназије још четири основне школе: ОШ „Владислав Рибникар“, ОШ „ 
Павле Савић“, ОШ „ Ћирило и Методије“ и ОШ „ Змај Јова Јовановић“. Учесници у 
пројекту из наше школе су ученици:Емилија Брадач 1-5,Тијана Цветковић 1-5, 
Теодора Вујичић 1-5, Јана Трифуновић 1-5, Сања Станковић 1-5, Софија 
Миладиновић 2-9, Страхиња Станојевић 2-8, Михајло Стаменковић 2-9, Михајло 
Петровић 2-9, Тијана Гашић 2-9, Даница Станковић 2-8, Марко Глигоријевић 2-9, 
Игор Николић 3-8, Ана Павловић 3-6, Ана Кнежевић 4-6, Дамјан Коковић 4-6 и Марија 
Дракулић 4-6. Ментори математичких тимова су наставнице математике  Ана 
Јоковић и Сузана Лазовић, а информатичког тима Биљана Новаковић. Наставница 
Биљана Бодирога је урадила логотип пројекта и плакате за најаву активности. 
Координатор и аутор пројекта је Сузана Лазовић.  

 
Све пројектне активности (математичке и информатичке радионице, математичке 
трибине у све четири основне школе и математичка „шетња“) су реализоване према 
плану и пропраћене на сајту и Фејсбук страници наше школе, али и на сајтовима 
осталих школа учесница, сајту Општине Звездара, у медијским саопштењима ЦПН, 
али и у прилозима ТВ Студио Б и ТВ Прва. Реакције свих директних учесника, али и 
индиректних , су крајње позитивне. Последња активност у пројекту, математичка 
„шетња“ улицама Београда је на Конкурсу за учеснике у манифестацији Мај месец 
математике Центра за промоцију науке  препозната као активност  која заслужује 
место у званичном програму ове манифестације.  
Детаљан Извештај о реализацији овог пројекта налази се у архиви школе под 
деловодним бројем 219 од 25. јуна 2019. године. 

 
Треба напоменути да су стручне службе школе дале значајну подршку у реализацији 
овог пројекта у домену својих послова: Ружица Филиповић, шеф рачуноводства, 
Мирјана Јовичић, благајник, Милена Младеновић, секретар школе и Зорана Гарић, 
референт, као и педагог приправник у школи Марија Филиповић. 

 
      

 Координатор пројекта, Сузана Лазовић 
 

 

6.2 Програм здравствене заштите ученика 

 
Извештај о здравственој заштити ученика је саставни део извештаја о 
сарадњи са Црвеним крстом општине Звездара, Домом здравља 
општине Звездара, Центра за трансфузију крви, извештаја о раду 
секције „Зелено срце“, као и извештаја о раду психолога школе – Завод 
за ментално здравље. 
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6.3 Пројекти 
 
Пројекат ВЕЛИКИ РАТ 
 
Наставници координатори пројекта су: др Данијела Вујисић, професор српског језика 
и књижевности, и Драгана Мишић, професор историје, педагошки саветник. 
Пројекат се у континуитету реализује од 2014. године са циљем да се обележи 
стогодишњица од почетка Великог рата и сви значајнији догађаји до завршетка 
Првог светског рата. У школској 2018/2019. години радни назив пројекта био је 
СОЛУНЦИ ГОВОРЕ. Пројекат прати блог www.velikirat.vigimnazija.edu.rs, чији је 
администратор ученица Ана Марија Раденовић (2/1). У реализацији пројекта 
учествовали су ученици првог и трећег  разреда.  
Ово је била завршна година овог пројекта. Ученици су били на Калемегдану и са 
Владимиром Томићем, вишим кустосом Музеја града Београда прошли позиције 
борби у Београду и за Београд у Првом светском рату. Бавили су се Војиславом 
Танкосићем, важном личношћу пред рат и у току рата.  
Пројекат ће се у наредном периоду промовисати и заврши јавним часом у  децембру 
2019. 
. 
 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ВЕЛИКОМ РАТУ 
 
Конференција није реализована. 
 

 
 
 
 

Извештај о манифестацији „Светлост-љубав-живот“ 
 

Манифестација „Светлост-љубав-живот“, односно Дани патријарха Павла, је 
трајала од 20.до 27.маја 2019. године (ова година је и јубиларна по 2 основа: 800-та 
од аутокефалности СПЦ, и 10-а од упокојења патријарха). Подржана је од стране 
Министарства просвете, општине Звездара и СПЦ. Реализација је предвиђена 
планом за школску 2018/19.годину, а носиоци су проф. психологије Дубравка 
Носовић, и верске наставе, Јелена Петрановић. Директор, господин Раде Зејак, дао 
је велику подршку и велики ангажман. У велики део активности је била укључена 
колегиница Љиља Маловић Козић (филозофија), у организацију наградног 
литерарног конкурса колегинице Олгица Рајић, Весна Чолаковић Јовановић и Мина 
Павловић (српски језик и књижевност), а у филозофско-теолошкој трибини и колега 
Владимир Милутиновић. Помоћници директора, Урош Тепавац и Жељко Матић дали 
су велики допринос у организационо-техничком смислу, а многобројне колеге су 
дале подршку. 

На састанку 17. априла 2019. који је сазвао директор Раде Зејак, на ком су 
присуствовали епископ славонско-пакрачки, Јован Ћулибрк (у чијој епархији је родно 
место патријарха Павла, Кућанци), директор Управе за сарадњу са црквама и 
верским заједницама, господин Милета Радојевић, представник општине Звездара, 
господин Душан Игњатовић и вероучитељица Јелена Петрановић, изнет је предлог 
да патријарх српски, господин Иринеј, буде председник Организационог одбора, и да 
да благослов за манифестацију, што је и уследило. 

У понедељак, 20. маја 2019. године, у преподневним часовима, око 11, по 
претходном договору са оцем Драгомиром Сандом, председником Катихетског 
одбора АЕМ, у манастиру Раковица је одржан помен на гробу патријарха Павла, 
након чега се окупљеним представницима школа- Шесте и гимназије „Патријарх 
Павле“ (директори, професори и ученици) и општине Звездара, обратила 
Високопреподобна мати игуманија Евгенија. За учеснике је припремљено 
послужење, и одржан је краћи радни састанак. 

http://www.velikirat.vigimnazija.edu.rs/
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У уторак, 21. маја у 18 сати је отворена изложба „Светлосни записи патријарха 
Павла“, ђакона Драгана Танасијевића, након тога, у 18 30, у Свечаној сали школе, је 
одржана Свечана академија, којој су присуствовали патријарх српски господин 
Иринеј, градоначелник Београда Зоран Радојичић, директор српске православне 
гимназије „Катарина Кантакузина Бранковић“, отац Слободан Лалић, директор 
Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама Милета Радојевић, 
представници општине Звездара, и многи други, укључујући наравно, професоре и 
ученике Шесте гимназије. Све је медијски испраћено (РТС, Студио Б, „Политика“, 
Хепи ТВ, радио „Слово љубве“, ТВ Храм, званични сајт СПЦ...). Патријарху српском, 
господину Иринеју је од стране бившег ученика Шесте гимназије и академика, др 
Сокола Соколовића, уручен  поклон-слика. Осим културно-уметничког програма, 
додељене су и награде за најбољи рад на литерарном ученичком конкурсу „Будимо 
људи“ (Милица Ђуришић, 1-4), и за знање и благочешће за ученике (Лука Цвијић, 3-
3, и Бојана Стошић),  и за катихету. 

Програм Академије:  
-хор: „Ис пола ети деспота“,  
-поздравна реч директора, патријарха, градоначелника,  
-појац Катарина Божић 
-беседа о патријарху Павлу проф. филозофије Љиље Маловић Козић, коју је 
изговорила ученица 4-1, Ања Ћурчић,  
-појац ђакон Владимир Руменић („Духовска слава на Господи возвах“),  
 -награђена беседа ученика Седме гимназије Ивана Ђорђевића „Богољубље кроз 
човекољубље“,  
-хор: Песма патријарху Павлу са ученицима солистима: Лазаром Парежанином, 
Нином Јаковљевић и Владиславом Јајчевић,  
-рецитал ученика Шесте-„Химна љубави“ уз кореографију ученица балетске школе 
„Лујо Давичо“,  
-проглашење најбољег рада на литерарном конкурсу и читање истог (Милица 
Ђуришић, 1-4), патријарх Иринеј уручује награде за тај рад, за знање и благочешће 
ученицима Луки Цвијићу, 3-3, и Бојани Стошић, 4-3.  
Све време водитељи, наши истакнути глумци, Иван Бекјарев, Снежана Савић и 
Ненад Ћирић, између тачака, цитирају патријарха Павла и говоре о њему. 
-среда, 22.маја 2019, у кабинету 12, 11-13:30 часова, радионица калиграфије за 
ученике Шесте и гимназије „Патријарх Павле“, коју је водила уметница калиграф, 
Силвана Ручнов. 
-четвртак, 23.маја 2019.год, у малој конференцијској сали, 18:30-20 часова,  
предавање др Предрага Ђоковића, професора на Музичкој академији Универзитета 
у Источном Сарајеву, „Патријарх Павле и црквено појање“ 
-петак, 24.мај, Свечана сала, концерт балетске школе „Лујо Давичо“, и 
-понедељак, 27.маја у малој конференцијској сали, 18:30-20 часова, филозофско-
теолошка трибина „Светлост-љубав-живот“, учесници: ђакон Радомир Маринковић, 
референт за црквену просвету, Дејан Пејовић, професор филозофије у  Дванаестој 
гимназији, Петар Христовски, професор филозофије у Тринаестој гимназији, Драган 
Раденовић, доктор филозофије и вајар, и Владимир Пекић, катихета. 
~у Свечаној сали, 20-22 часова, концерт ансамбла „Ренесанс“ 

 

 
 

 

Извештај о регионалној сарадњи у оквиру RYCO пројекта 
,,Beyond borders“ 
 
RYCO (Regional Youth Cooperation Office), регионална канцеларија за сарадњу 

младих регије Западни Балкан садржи специфичне циљеве, оснаживање младих, 
рад у области људских права, иницирање интрарегионалне размене и сарадња и 
подстицање изградње поверења међу младима различитих етничких група. 
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Шеста београдска гимназија учествује у програмима RYCO-а са својим 
ученицима и наставницима и на тај планира следеће: стабилност, мир, 
интеркултурални дијалог, толеранцију, социјалну укљученост. 

Пројекат “Beyond borders“  у оквиру RYCO-а Регионалне интеграције младих 
земаља Западног Балкана реализован је од 11. до 14. октобра 2018. у Првој 
гимназији у Сарајеву, уз учешће гимназије из Подгорице ,,Слободан Шкеровић“ 
затим ,,Јосип Броз Тито“ из Скопља и Шесте београдске гимназије. Колегенице из 
Прве сарајевске гимназије које су задужене у пројекту у размени ученика између 
Београда и Сарајева су Маја Омерхоџић и Сораја Гвожђар.  

Укупно је учествовало око 16 наставника и око 50 ученика. 
Циљ је био да се ученици едукују на теме Европска унија и Људска права као 

и Мултикултурални дијалог али путем вршњачке едукације.  
Вршњачки едукатори су били ученици из Прве сарајевске гимназије на темe 

Европска унија и Људска права. Након четвородневне обуке матуранти наше школе 
Бојана Стошић 4/3, Сара Ђурђевић 4/3, Димитрије Петровић 4/3, Соња Божовић 4/6 
и Давид Ђумић 4/9 стекли су сертификате. У пратњи ових ученика су наставница 
Географије као сарадник Јасна Перић и наставница Географије и Грађанског 
васпитања Ковачевић Ана као кординатор за RYCO у нашој школи. 

Током октобра и новембра у нашој школи на ЧОЗ-у ученици су ове радионице 
представили у другом разреду на српском и енглеском језику као и своје утиске о 
мултикултуралности и социјалном дијалогу на Западном Балкану, како би на крају 
пројеката за овај програм преко друштвених мрежа сазнало око 4500 ђака из 
партнерских школа. 

Ученици партнерских школа у се дружили у породицама домаћина, обилазили 
знамените објекте Сарајева, посетили позоришну представу, имали панорамско 
разгледање жичаром, обучавали у кабинетима Прве сарајевске гимназије, 
презентовали своје садржаје ,,ЕУ и Људских права“ у СРЦ Ајдиновић стекли 
сертификате као едукатори својих школа што је обезбедила Прва гимназија из 
Сарајева као носилац пројекта.  
 

Од 8. до 11. новембра у Шестој београдској гимназији смо угостили 
ученике, наставнике и директорку Прве сарајевске гимназије у завршници пројекта 
„Beyond borders“ са циљем дисеминације пројекта који обухвата размену ученика у 
региону Балкана. Вршњачки едукатори су представили теме Европска унија и 
људска права. Упитник је најбоље оцене показао у делу избор партнерске школе, 
дружење у Сарајеву и Београду, очвршћивање веза са партнерском школом, 
ученицима и наставницима и постигнутост регионалне повезаности.  

Закључили су да су осетили огромну подршку школе и кровне организације 
прокејта RYCO као и саветују да се и други ученици укључе у мобилност са школама 
у региону. Гости овог скупа биле су и Маја Булат, представница RYCA за Србији у 
Драгана Аџанић, координатор Европског омладинског центра. Директори школа су 
на заједничком састанку потврдили значај даљег учешћа у сличним пројектима. 

Ученици и наставници су обишли Астрономску опсеравторију на Звездари, 
градско језгро од Дома Народне скупштине до Калемегдана, Кућу цвећа, верске 
објекте, градски кеј, Нови Београд, у вечерњим часовима позоришне представе. 
 

Канцеларија је током децембра организовала сесије ради будућих пројеката у 
школа Републике Србије. У раду сесије учествовале су Ана Ковачевић, Јасна Перић, 
Мина Павловић и Сандра Трипковић, као и директор школе. 

Ковачевић Ана 
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ИЗВЕШТАЈ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА САРАДЊЕ 
СА ШКОЛАМА У ДИЈАСПОРИ  
 
професор координатор Јасна Перић 
 
Пројекат сарадње са српским школама у дијаспори конципиран је да пружи 
ученицима могућност стицања неопходних знања, умења и вештина ради спознаје 
своје прошлости, порекла и традиције негујући културно наслеђе и природна добра 
своје земље. Активности на реализацији прeдвиђених садржаја у овој школској 
години, имале су циљ афирмацију и подстицај ученика да одговорно и истрајно 
развијају, унапређују и преносе знања и вредности своје домовине како у школи тако 
и у свакодневном животу.  
Током ове године нисмо реализовали размену ученика и наставника с партнерским 
школама. У оквиру сарадње остварили смо следеће активности: 

 Током октобра учествали смо у реализацији RYCO пројекта „Beyond Borders“ у 
Првој сарајевској гимназији на тему „Европска унија и људска права“. 

 У октобру у позоришту Дадов ученици гимназије „Никола Тесла“ из 
Будимпеште одржали су представу „Судбине у магли“, коју је пратило педесет 
ученика наше школе. 

 У јануару успоставили смо сарадњу и размену наставних садржаја са 
московском „Православном гимназијом Митрополита Платона“ која је 
настављена до краја школске године. 

 У марту је Народном позоришту отворена изложба српског позоришта у 
Мађарској. Том приликом смо пружили подршку колегама из будимпештанске 
гимназије и заједно погледали њихову представу „Авала екпрес“. 

 У марту смо остварили контакт и потписали Протокол о сарадњи са колегама 
из опште гимназије „Катарина Бранковић Кантакузина“ из Загреба. 

 У априлу смо се дружили са колегама и ученицима загребачке гимназије и 
заједно  погледали представу „Ноћна стража“ у Атељеу 212. 

 Током манифестације „Дани патријарха Павла“ одржане у нашој школи од 20. 
до 27. маја, гости су нам били колеге из гимназије „Доситеј Обрадовић“ из 
Темишвара и гимназије „Катарина Бранковић Кантакузина“ из Загреба. 

 
Активности предвиђене пројектом сарадње подстичу младе дијаспоре да негују 
сећање на домовину, изучавају културно наслеђе и природна добра и шире 
позитивне ставове о својој земљи. Драгоцена је и размена примера добре праксе 
која подстиче наставнике свих школа, да унапреде своје професионалне 
компетенције. 
Жеља нам је да у томе истрајемо и радујемо се новим сусретима током следеће 
школске године. 
 

 
 

Извештај о реализацији пројекта 
СА ШЕСТОМ У АКЦИЈИ 

Пројекат Са Шестом у акцији налази се Школском програму школе 2018 - 2023. и 
налазио се у Плану рада школе за претходну школску годину, али нажалост није 
реализован због недостатка финансијске подршке. Наиме, замишљено је да  
пројекат не финансирају родитељи својим личним средствима, већ да својим 
укључивањем у реализацију пројекта помогну да се обезбеде финансијска средства 
аплицирањем код разних донатора. Један од координатора и аутор пројекта, Сузана 
Лазовић је презентовао пројекат Савету родитеља на седници у првом полугодишту. 
Охрабрени реакцијама координатори пројекта су предузели низ припремних 
активности за реализацију  сарадње бар са једном гимназијом из земље, почев од 
избора области сарадње и размене, избора гимназије, успостављања контаката, 
креирања активности, планирања пута до прављења предлога финансијске 
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конструкције о чему је обавештен председник Савета родитеља у марту месецу. На 
првој следећој седници председник је обавестио  Савет родитеља и поново их 
конкретним предлогом позвао на сарадњу. Након тога, и председник и аутор 
пројекта су имали разговоре са директором школе како би се испитале могућности 
за реализацију пројекта. Нажалост, и поред ангажовања свих, финансијска подршка 
је изостала. Наравно, то нас није обесхрабрило тако да ће овај пројекат бити у 
предлогу Плана рада школе за следећу школску годину, с тим што ће нам акценат 
ове године бити на обезбеђивању средстава за реализацију пројекта.  Имајући у 
виду циљ пројекта, умрежавање школа у Србији и њихову хоризонталну сарадњу, 
кроз примере добре праксе са циљем подизања квалитета рада школа, надамо се 
да ћемо ове године наићи на разумевање и помоћ. 
 
             Сузана Лазовић, аутор и координатор пројекта 
 

 
  
 ИЗВЕШТАЈ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
МОБИЛНОСТИ КА1 „МАТУРА У МОЈОЈ ШКОЛИ“  је саставни део 
Извештаја о раду пројектног тима 
 

6.4 Факултативна настава и активности 
 
 

 
Језички коктел 
 
Извештај о раду Језичког коктела, саставни је део извештаја о раду 
Ученичког парламента. 

 

 

Екскурзија 
У школској 2018/19. години, изведене су следеће екскурзије: 

- први разред Ниш – Ђавоља варош – Свилајнац у трајању од 2 дана; 
- други разред Суботица – Будимпешта у трајању од 3 дана; 
- трећи разред Класична Грчка у трајању од 7 дана и 
- четврти разред Класична Италија у трајању од 7 дана. 

 
 

6.5 Стваралачкe и слободнe активности учeника 
 

Културно-умeтничкe активности 
 

Извештај рада хора за школску 2018-19. 
 
 
         Хор Шесте београдске гимназије радио је целе школске године и остварио 
више успешних наступа. У пуном саставу учествовао је на обележавању 85 година 
школе, крајем октобра 2018. године, обележавању школске славе Св. Саве 
27.1.2019. године. а део хора је учествовао и на приредби поводом обележавања 
800 год. аутокефалности српске цркве 17. априла 2019. Осми традиционални 
хуманитарни концерт започео је наступом хора са неколико тачака 10. маја 2019, а 
већ 21. маја забележен је наступ поводом манифестације посвећене патријарху 
Павлу, пред већим бројем угледних званица.  
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Хуманитарнe активности 

Извештај о хуманитарним активностима у школској 2018/19. је саставни део 
извештаја о раду стручног већа физичког васпитања и стручног већа уметности и 
рада Ученичког парламента. 
 

6.6 Каријерно вођење и профeсионална оријeнтација 

Извештај о раду Професионалне оријентације 

 
На почетку школске године на часовима Грађанског васпитања помоћу 

приручника КВиС у одељењима 2, 3. и 4. разреда усмерили смо ученике на 
професионалну оријентацију и тестирали их за девет различитих области. На крају 
тестирања од 45 минута ученици су могли проценити које факултете могу уписати. 
На наредним часовима смо се бавили самопроценом и вештинама представљања 
личних карактеристика значајних за даље професионално образовање. Служили 
смо се приручником на следећим стрaницама:  

 
- Самоспознаја квалитета кроз тест интересовања стране од 3-8 
- Установи своје способности страна 9 
- Истраживање вредности страна 10 
- Који сам тип учења страна 11-12 
- Откривање вештина страна 13 

 
Наставници у овом раду су из актива Грађанског васпитања, Ана Ковачевић, 

Тамара Ђорђевић, Борис Јашовић и Игор Стогов. 
 

Након тога је наступила посета факултета у свечаној сали школе у терминима 
када су часови Грађанског васпитања и Верске наставе. 
 

10. децембар 2018.   гостовали су наши бивши ученици и разговарали са 
нашим ученицима. Они су своја искуства са факултета који су уписали пренели 
нашим матурантима. Идеја је под називом „Некадашњи ученици Шесте садашњим“ у 
организацији наставнице Јелене Петрановић. 

 
26. децембра 2018.  гостовала су два госта са Филозофског факултета-  

одељење за психологију и запослење у здравству, које је дочекала Тамара 
Ђорђевић са ученицима четвртог разреда.  

 
Правни факултет је гостовао  21. марта 2019. такође у свечаној сали школе, 

дочекао их је наставник Игор Стогов са ученицима. 
 
Факултет драмских уметности и Факултет организационих наука приказао је је 

ученицима рад у култури 27. март 2019. такође у свечаној сали школе, а једног 
гостујућег предавача дочекала је наставница Тамара Ђорђевић. 
 

Јелена Петрановић и Игор Стогов подржали су презентацију факултета, 
Сингидунум и 4. априла 2019. дочекали два предавача у свечаној сали школе.  
О финансијској писмености чуло је око 60 ученика. 
 

Машински факултет гостовао је 5. априла 2019. са два предавача и свечаној 
сали школе, дочекали су наставници Ана Ковачевић, Јелена Петрановић, Борис 
Јашовић, Владимир Милутиновић, око 30 ученика на два часа. 
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Богословски факултет је гостовао 17. јуна 2019. у свечаној сали школе дочек 
студената од стране Јелене Петрановић, наставнице Верске наставе по питању 
реализације Стручне праксе студената. 
 

Факултете су обишле Тамара Ђорђевић и Миљана Бјелановић прво за 
Међународну политику и безбедност у мају, а затим је Тамара Ђорђевић 
присуствовала презентацији Електротехничког факултета заједно са ученицима. 

 
Ученички парламент је радио на дводневној трибини и радионици на 

факултету за дипломатију и безбедност, 10 ученика је добило сертификате, били су 
са наставницом Аном Ковачевић. 
 

Посета институцијама може ученицима користити за професионалну 
оријентацију па је посету Дому Скупштине Републике Србије 30. јануара 2019. 
најавио наставник Борис Јашовић. Посета реализована у циљу упознавања ученика 
са начином функционисања Скупштине Србије. 

Посета старом здању Скупштине Републике Србије 27. марта 2019. Старо 
здање Скупштине Републике Србије, Краља Милана, Београд Борис Јашовић и 
Драгана Мандић, а посета реализована у циљу упознавања ученика са начином 
рада народних посланика кроз симулацију  скупштинског заседања. 
 

Отворена врата за ученике осмих разреда одржано је 25. април 2019. Лецима 
које су поделили бивши ученици, позвали смо школе са неколико београдских 
општина, а највише ученика је дошло са Звездаре. Дочекали су их ученици наше 
школе, наставници, психолог и помоћник директора. Ученик из новог одељења 110 
их је упознао са радом у новом ИТ одељењу, а Ива Ђоковић и Катрина Михајловић 
су одговарале на бројна питања о школском животу. У свечаној сали школе, 
одгледали филм о школи, затим се поделили у групе и  обишли кабинете 026, 023, 
01, за информатику, хемију и физику и спортске терене, што им је помогло да се 
определе за нашу школу при упису.  

Педагог школе и наставница Снежана Марковић су у ОШ „Свети Сава“ 
представиле ново ИТ одељење ученицима осмог разреда. 

Такође, у школи се прате програми Достигнућа младих који опредељују 
ученике између предузетништва и класичног студирања. 

 
Записник сачинила Ана Ковачевић 

 

 
 

7 ИЗВЕШТАЈИ ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 
ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ НАСТАВНИКА 

7.1 Извештај о стручном усавршавању у организацији 
установе 

 
БОДОВИ СА ЕКСТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА (2014-2019) 

         

Р.бр. Име и презиме 
Укупан број 

бодова Напомена 

1. Кречковић Тамара 82   

2. Влачо Славица 227   

3. Јовановић Ч. Весна   193   

4. Вујисић Данијела 197   
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5. Рајић Олгица  231   

6. Васиљевић Л. Оливера 113   

7. Шандор Зринка 165   

8. Павловић Мина 124 Лиценца: 2018. 

9. Баковић Светлана 87   

10. Богићевић Марија 160   

11. Грујев Крум 168   

12. Златановић Светлана 156   

13. Јарић Александра 176   

14. Марковић Душица   На боловању 

15. Михаиловић Горан 64   

16. Николић Јована 174   

17. Пантић Соња 108   

18. Плазибат Сандра 158   

19. Радовић Весна 46   

20. Рашевић Јелена 112 Породиљско: 2017-2019 

21. Стојановић Мирјана 132   

22. Стојиљковић Ана 100   

23. Ђолић Сузана 105   

24. Маријан Владо   Обуке - ОШ Свети Сава 

25. Матић Жељко 121   

26. Мишић Драгана 288   

27. Павловић Ш. Љиљана 87   

28. Мауковић Петар   Приправник 

29. Бјелановић Мирјана 79 Лиценца: 2019. 

30. Ђорђевић Тамара 64   

31. Бакић Тамара 118 Породиљско: 2017-2019 

32. Јашовић Борис 225   

33. Маловић К. Љиљана 102   

34. Милутиновић Владимир 88   

35. Носовић Дубравка     

36. Петрановић Јелена 164   

37. Рондовић Будимир 154   

38. Стогов Игор 116   

39. Башић Људмила 284   

40. Дабић К. Наташа 104   

41. Јоковић Ана 238   

42. Кечкић Лидија 237   

43. Кнежевић Јован 105   

44. Лазовић Сузана 241   

45. Перуничић Јасмина 396   

46. Ћеранић Гордана 229   

47. Авдић Наташа 32 Приправник 

48. Михаиловић Оливера 168   

49. Новаковић Биљана 247   

50. Златковић Татјана 220   

51. Ђурић Лазовић Наташа 148 Породиљско: 2015-2017  

52. Марковић Снежана 112 Није радила у школи: 2014-2018 

53. Антанасијевић Бојана 104 Породиљско: 2014 

54. Бранковић С. Драгана 203   

55. Грујовић Данијела 286   
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56. Тасић Владимир 180   

57. Башић Јасминка 169   

58. Параушић Вeсна 116   

59. Трпковић Сандра 226   

60. Калинић Славица   На боловању 

61. Перић Јасна 233   

62. Стојановић Предраг 66   

63. Ковачевић Ана 179   

64. Дабић Маја 163   

65. Ђуровић Љубица 171   

66. Ђуровић Марија 155   

67. Маринковић Тијана 130   

68. Стакић Душица 100   

69. 
 
Бодирога Биљана 209 

Породиљско: 2017-2018; Лиценца: 
2019. 

70. Ђокић Томислав 90   

71. Кисин Душка 98   

72. Тепавац Урош 143 Лиценца: 2019. 

73. Милосављевић Ненад     

74. Вучак Дражен     

75. Влајић Андрија 172   

76. Марковић Милан     

 
    

        Зејак Раде     

  Радошевић Дубравка 225   

  Живанић Љиља 131   
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

 

Наставник Спољашње Унутрашње 

Семинар кат.бр. компетенција бодова Облик бодова 

Васиљевић 
Леви Оливера 

            

              

              

              

Вујисић 
Данијела 

60. Републички зимски семинар 833 К1 24     

  
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе орјентсане ка исходима учења 

  К1, К2 24     

  Примена мисаоних експеримената у настави 200-5/19 К2 8     

  
 и пројектно реализована Академија за 
Савиндан 

      Пројекат    

Кречковић 
Тамара  

            

              

              

              

Рајић Олгица 60. Републички зимски семинар 833 К1 24 
Угледни час "Мотив 
жртвовања у 
књижевности" 

  

  
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

1973/2018/11053 К1 и К2 24 

Угледни час  
(корелација са 
ликовном културом) 
"Авангардни правци у 
књижевности и 
уметности" 
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Павловић 
Мина 

Веб алатима до интерактивне наставе 418 К2 П1 36 

Угледни час: Српска 
писменост и 
књижевност на 
просторима Војводине 
(реализатор) 

8 

          
Угледни час: И биљке 
се крећу (посета) 

2 

Чолаковић 
Јовановић 
Весна 

            

              

              

              

Шандор 
Зринка 

            

              

              

              

Влачо Славица Зимски републички семинар 833 К1П3 24 

Угледни час- 
организација и 
реализација, посете 
угледним часовима- 
присуство, 
аргументована 
дискусија на 
седницама стручног 
већа, излагање са 
посећених стручних 
скупова, 
међупредметна 
сарадња, 
интердисциплинарна 
сарадња. 
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  Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8     

  
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

  K1 24     

Радовић Весна 
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 

175 К2 16 Школско такмичење 1 

          

Присуствовање 
излагањима са 
семинара: Настава 
орјентисана према 
исходима 

1 

Јарић 
Александра 

Интерактивне табле у настави 664 К2 16 
Школско, градско и 
републичко такмичење 

7 

  Настава усмерена према исходима 559 К2 24 
 Излагањe са семинара: 
Настава орјентисана 
према исходима 

2 

  
Израда рецензије за уџбеник SOLUTIONS 3rd 
Edition 

  K1 4 Учешће у раду СВ 2 

          
Радионица у сарадњи 
са Универзитетом 
Сингидунум 

1 

Стоjиљковић 
Ана 

Примена мисаоних екцеримената у настави 200-17/19 К2 8     

  Умеће комуникације 557/136-2018 к:4 20     

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметнје 

175 К2 16     
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Плазибат 
Сандра 

Примена мисаоних експеримената у настави 200-24/19 K2 8 
Teaching Grammar 
Communicatively  

3 

  
ЕЛТА конференција за наставнике енглеског 
језика 

510-4/2019   4 учешће у раду СВ 2 

  презентација на ЕЛТА конференцији      13 
менторски рад са 
приправником 

  

  Teaching Grammar Communicatively онлајн обука 
World Learning & 

American Embassy 
два 

месеца 
угледни час  6 

Николић 
Јoвана 

Нисам похађала семинаре јер сам била на 
боловању у том периоду. 

      
1. У оквиру стручног 
већа. 

1 

          

2. У оквиру стручног 
већа, семинар '' 
Обрада граматике кроз 
комуникацију'', 
предавач професор 
Сандра Плазбат. 

1 

Михаиловић 
Горан 

            

              

              

              

Пантић Соња 
Аутистични 
спектар,хиперактивност,дислексија и друге 
сметње-стратегије 

175 К2 16 
присуство угледном 
часу 

2 

          
излагање са стручног 
усавршавања-слушалац 

1 

              

              

Рашевић 
Јелена 

        
Настава оријентисана 
према исходима 

1 
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Обрада граматике кроз 
комуникације 

1 

              

              

Златановић 
Светлана 

Домаћи задатак у функцији учења 434 K2 32 

Интердисциплинарни 
час са Тамаром 
Кречковић "Гете - 270 
година касније" 

8 

  
Обука наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима 153-02-00027/2017-

07 

K2 24 
Настава оријентисана 
према исходима 

1 

          Стручна већа 4 

          
Школско 
такмичење/Градско 
такмичење 

1+3 

          

 Члан тима ЗВКОВ, 
модератор за Обуку 
наставника страних 
језика за примену 
општих стандарда 
постигнућа зa крaj 
основног oбрaзoвaњa 
за страни језик 

10 
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Одржан је заједнички 
час француског ( Соња 
Пантић), немачког 
(Светлана Златановић) 
и енглеског језика уз 
гостовање предавача 
са Универзитета 
Сингидунум - 
Валентине Бојковић 
Марковић и Иване 
Ђерић на теме "Body 
language" и "Language 
and Social networks" 

1 

Стојановић 
Мирјана 

Обука наставника у основним школама за 
примену општих стандарда постигнућа за 
крај основног образовања за страни језик 

487 К1 8 
израда иницијалних 
тестова 

  

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 

175 К2 16 
присуство стручним 
већима 

  

Марковић 
Душица 

            

Грујев Крум 
Зимска школа страних језика-
Семинар за професоре руског језика 

K2   16     

Баковић 
Светлана 

Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње  -  стратегије 
прилагођавања приступа и наставе 

175 К2 16 
Извештај са обуке 
Настава оријентисана 
на исходе 

1 
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Богићевић 
Марија 

Домаћи задатак у функцији повећања 
ученичких постигнућа 

434 К2 32 
Обука у креирању 
новог записа у БИСИС-У 

8 

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње-стратегије 

175 К2 16     

  Каријерно вођење и саветовање КВИС   К3 24     

Маловић 
Козић Љиљана 

Примена мисаоних експеримената у настави 554 к2 8     

Рондовић 
Будимир 

Добра припрема за час  - успешан час 
новембар 2018 

433 К2 32     

  
Веб-алатима до интерактивне наставе април 
2019 

  К2 36     

Бјелановић 
Миљана 

Умеће комуникације 2 1043-113/2018 К4 8 
Факултет за 
међународну политику 
и безбедност 

5 

  
Међупредметни приступ настави и учењу и 
развој компетенција ученика 

1043-468/2018 К2 23 
Посета републичком 
омбудсману 

5 

  Учити о Холокаусту   К2, П4 24 
Посета факултету за 
дипломатију и 
безбедност 

5 

  Трговина људима   К2,П4 12 
Посета министарству 
спољњих послова 

5 

  

Вештине, знања, технике превенције и 
смањења родно заснованог насилничког и 
дискриминаторског понашања  у школској 
средини 

  К3,П4 24 БИА, сарадња  5 



 

121 
 

  
Изградња културе једнаких права, 
могућности и одговорности кроз васпитно 
образовни процес 

  К3,П4 8     

  Тестови знања           

Ђорђевић 
Николић 
Тамара 

Улога задаци и значај одељенског 
старешине 

84 К3 8 

Извођење угледног 
часа из изборног 
предмета Језик, медији 
и култура који се 
реализује у облику 
пројектне наставе 

8 

  Интерактивне табле у настави 453 К2 16 

Организација посете 
ученика са циљем 
промоције Факултета 
драмских уметности и 
Факултета политичких 
наука, а у оквиру 
професионалне 
оријентације ученика 

6 

  
Програм обуке наставника за остваривaње 
програма наставе и учења за други циклус 
основе школе и за гимназију 

153-02- 00027/ 2017-07 К2 24 

Организација посете 
ученика са циљем 
промоције 
Филозофског 
факултета, а у оквиру 
професионалне 
оријентације ученика 

6 
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Учешће у релизацији 
посете Факултета за 
међународну политику 
и безбедност, у оквиру 
професионалне 
оријентације ученика 

3 

          

Организација три 
посете предавача из 
Интернационалног 
универзитета у Новом 
Пазару, Одељења за 
правне науке,  у оквиру 
пројекта "Научи, 
препознај, реши", а са 
циљем унапређења 
безбедности ученика и 
превенције агресивног 
понашања младих. 

9 

          

Учешће на регионалној 
едукативној 
конференцији 
"Дисконектуј насиље" и 
допринос безбеднијем 
одрастрању деце у 
Србији 

1 
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Реализација 
акредитованог 
програма "Програм 
позитивног понашања", 
10 реализација по 2 
бода 

20 

          

Ауторство 
акредитованог 
програма "Програм 
позитивног понашања" 
за 2018/19, 2019/20, 
2020/21. школску 
годину. 

20 

          

Ауторство 
акредитованог 
програма "Зашто зебре 
немају чир- програм 
управљања стресом 
наставника и ученика" 
за         2018/19, 
2019/20, 
2020/21.школску  

20 

          

Учешће на 
презентацији 
Електротехничког 
факултета 
Универзитета у 
Београду, а у оквиру 
професионалне 
оријентације ученика 

1 

Живановић             
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Владимир 

              

              

              

Носовић 
Дубравка 

Пројектна настава   К2,П1 16     

  Више од учионице           

  Примена мисаоних експеримената у настави 1043/20 18 К2, П1 8     

  Интерактивна табла 370 К2, П1 16     

Јашовић Борис Примена мисаоних експеримената у настави 1043/2018 К2 8     

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње-стратегије 

175 К2/П2 16     

Стогов Игор             

  Примена мисаоних експеримената у настави 200 К2 8 
Трибина"Стишај свој 
бес" 

1 

  
Унапређење квалитета активности 
каријерног вођења/професионална 
оријентација 

87 К3 8 
Предавање Правног 
факултета и 
факултета"Сингидунум" 

4(2x2) 

  
Школско законодавство-основа развоја 
образовања и васпитања; теме 5 и 6 

404 К1 8 
Посета Сремским 
Карловцима и Новом 
Саду (цркве,музеји...) 

4(2х2) 

          Присуство јавном часу 1 
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Петрановић 
Јелена 

"Интерактивне табле у настави" 370 K2 16 

Интердисциплинарни 
час-верска настава, 
биологија и грађанско 
васпитање: Превенција 
наркоманије, трговине 
људима и ХИВ-а 

15 
(3х5) 

          
Трибина "Стишај свој 
бес" 

1 

  
"Самопроцена вештина и представљање 
послодавцима" 

70 К3 8 Присуство јавном часу 1 

          
Пројекат образовно-
васпитног карактера у 
установи 

10 

          Сарадња са БФ СПЦ 21 

          

Културно-образовне 
манифестације у 
школи-светосавска 
приредба и програм 
поводом 800 
год.аутокефалности 

30 
(10+20) 

          Актив вероучитеља 
10 
(5х2) 

          
Општинско такмичење 
из верске наставе 

1 

          
Превенција вршњачког 
насиља 

6 (6х1) 

          
Посета цркви св.Марка, 
Скупштини и 
Историјском музеју 

4 (2х2) 
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Презентација 
факултета: Правног и 
Сингидунума уз 
предавање: 
Финансијска писменост 

4(2х2) 

          

Вођење ученика на 
хуманитарни турнир, 
активност, изложбу, 
Призив Светог Духа 

12 
(4х3) 

Перић Јасна Семинар кат.бр. компетенција бодова Облик бодова 

  
Програм обуке наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима 
1973/ 2018/ 10292 

За наставну област, 
предмет и методику 
нставе, поучавање и 

учење 

24 

Координатор пројекта 
"Beyond Borders" у 
Првој сарајевској 
гимназији,  сусрет      

11-12-13-14 октобар 
2018. 

48 

  

Координатот/рецезент у оквиру пројекта 
Развој националних испита у средњем 
образовању - припремање услова за 

успостављање система матурских испита 

  
решење број 4/681 

од 15.10.2018. 
  

Представа "Судбине у 
магли " ученика 

гимназије "Никола 
Тесла" из Будимпеште 

у позоришту Дадoв 
15.10.2018. 

2 

  

Преглед и стручна оцена квалитета рукописа 
уџбеника Географија1, за први 

разредгимназије, аутора Дејана Шабића, 
Рајка Голића и Снежане Вујадиновић, 

издаваш "Нови Логос" из Београда 

  
решење бр. 2154-2-

2/2018 од 
25.02.2019. 

  

15 година УНЕСКО 
клуба школе - израда и 
постављање изложбе 

29.10.2018. 

6 
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Конференција: "Средња школа: место где 

све почиње" 
RYCO 

Youth Initiative for 
Human Rights 
26.12.2018. 

  
Координатор пројекта 
"Beyond Borders" 08-09-
10-11 новембар 2018. 

48 

  
Примена мисаоних експеримената у настави 

26.01.2019. 
554 К-2     приоритет 3 8 

Давали - фестивал 
светлости 07.11.2018. 

2 

  Интерактивна табла у настави 453 23-24.02.2019. 16 
Географски диктат 

11.11.2018. 
4 

  "SELFIE 2018-2019. session 2" 

  

22.03.2019.  1 
Друг није мета -

"Подели пријатељство" 
28.11.2018. 

4 

  
Семинар "Савремени приступ настави 

географије" 
СГД 23.03.2019. 1 дан Фестивал науке 4 

  
Реализација Еразмус+ пројекта мобилности 

"Матура у мојој школи" 
  

25-30.03.2019. 
Загреб 

5 дана 
Исланд:  представљање 

истраживања бивших 
ученика 24.1.2018. 

2 

          

Телемост: отворени час 
са гимназијом 

Митрополита Платона 
из Москве 21.02.2019. 

4 

          

Изложба Српског 
позоришта у Мађарској  

и представа "Авала 
експрес " у Народном 

позоришту  03.03.2019. 

4 
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Акција озелењавања 
школског дворишта 

"Шума пева" 
02.04.2019. 

3 

          

Сусрет, састанак и 
посета позоришној 

представи Атељеа 212 
"Ноћна стража" с 

Ђацима и колегама из  
опште гимназије 

"Кататина Бранковић 
Кантакузина" из 

Загреба 05.04.2019. 

4 

          
"Сви смо ми читаоци" -

Светски дан књиге и 
ауторског права 

2 

          
Студијско путовање 
"Париз 2019"  од    
27.04.-04.05.2019. 

8 дана 

          
Рециклирајмо заједно - 
акција и предавање 
09.05.2019. 

2 

          

Подизање енергетске 
ефикасности и 
употреба обновљивих 
извора енергије 
14.05.2019. 

2 

          Ноћ музеја 18.05.2019. 4 

          
Посета музеју Хлеба у 
Пећинцима 19.05.2019. 

6 



 

129 
 

          
Хуманитарна акција 
"Чеп за хендикеп" 
18.06.2019. 

4 

          

Промоција културе 
ненесиља међу 
школском децом на 
општини Звездара, 
завршна свечаност и 
подела диплома 
25.06.2019. 

2 

Стојановић 
Предраг 

Семинар "Савремени приступ настави 
географије" 

СГД 23.03.2019. 9 
  

  

Ковачевић Ана 
Семинар "Савремени приступ настави 

географије" 
СГД 23.03.2019. 9 

Координатор 
Планинарско 
смучарске секције и 
реализација 
планинарског излета 

10 

Калинић 
Славица 

Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8 Градско такмичење 2 

          
Учесник у раду СА на 
нивоу града 

2 

          Јавни час 6.12.2019. 2 

Параушић 
Весна 

Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8 Градско такмичење 10 

  
Аутистични 
спектар,хиперактивност,дислексија и друге 
сметње-стратегије 

175 К2 16 Јавни час 6.12.2019. 2 

          
Учесник у раду СА на 
нивоу града 

6 
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Башић 
Јасминка 

Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8 

Градско и републичко 
такмичење из 
биологије,општинско 
ЦК 

14 

  
Аутистични 
спектар,хиперактивност,дислексија и друге 
сметње-стратегије 

175 К2 16 

Новембарски дани -
Соњини 
дани,хуманитарна 
акција- добровољно 
давање 
крви,ИМГГ,Институт за 
форензику 

8 

          
Априлска акција, 
добровољног давања 
крви 

6 

          
Јавни 
час(организавција и 
извођење) 

8 

          
Учесник у раду СА на 
нивоу града 

6 

Трпковић 
Сандра 

Примена мисаоних експеримената  у 
настави 

554 К2 8 
Учесник у раду СА на 
нивоу града 

6+1 

  
Аутистични 
спектар,хиперактивност,дислексија и друге 
сметње-стратегије 

175 К2 16 Градско такмичење 10 

  
Конференција "Средња школа:место где све 
почиње"организација и реализација RYCO 
организација 

    1 
Јавни 
час(организавција и 
извођење), 

8 

  
On line самовредновање "Selfie"2018-
2019,session 2 оквиру Selfie инструмента 

    1 
Јавни час (присуство-
математика) 

2 
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Презентовање пројекта  
"Матура у мојој школи" 
НВ, СВ и Савет 
родитеља 

6 

          
Трибина о Државној 
матури и презентовање 
пројекта 

4 

Кечкић Лидија Веб алатима до интеракстивне наставе 418 К2 36 

присуство угледном 
часу " Магија у 
математици и 
математика у магији" 
госта из Шпаније проф. 
Серхио Белмонте 

2 

  
Домаћи задатак у функцији повећања 
ученичких постигнућа 

434 К2 32 Иницијални тестови 10 

          
Прегледање тестова у 
оквиру мале матуре 

10 

Кнежевић 
Јован 

Сусрети и дани, "Архимедесов" мајски 
математички сусрет(у оквиру Математичког 
турнира 2019) 106 К1 2 

Прегледање тестова на 
малој матури 

10 

  

Државни семинар Друштва математичара 
Србије 

242 К1 16 Преглед задатака на 
општинском и 
градском такмичењу 

20 

  
Предавање на Државном семинару 242 К1 5 Организација градског 

такмичења 10 
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присуство угледном 
часу " Магија у 
математици и 
математика у магији" 
госта из Шпаније проф. 
Серхио Белмонте 

2 

Лазовић 
Сузана 

Државни семинар Друштва математичара 
Србије 

345 K1 16 
Новембарски дани 
Соње Жарковић-
организатор 

20 

  
Каријерно вођење и савeтовање КВиС -Од 
школе до посла 

1043 К3 24 
Пројекат "Шетајуће 
математичко знање" 
(аутор, координатор) 

20 

  
Обука "Групне и онлајн активности каријерог 
вођења и саветовања" , Темпус -ЕPALE  

  K3 7 
Дан девојчица 
(координатор) 

10 

  
Конференција "Каријерно вођење и 
саветовање у Републици Србији и Европи", 
Темпус - Euroguidance  

  K3 7 
Мај месец математике 
- учесник 

10 

  Трибина "Настава о отвореним подацима"  297   2 
Посета  часу  Серхиа 
Белмонтеа -госта из 
Шпаније и дискусија  

2 

          
Посета  угледном часу 
наставнице Снежане 
Марковић и дискусија  

2 

          

Члан комисије за 
прегледање и жалбе, 
пријемни испит за ИТ 
одељење 

10 

          Иницијални тестови 10 
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Сарадња са ГИЗ-ом у 
организацији 
радионица каријерног 
вођења за ученике  

5 

          

Сарадња са 
Euroguidance центром у 
организацији 
радионица каријерног 
вођења за ученике  

5 

          
Маркетинг школе - 
медијска промоција  

20 

Башић 
Људмила 

Учешће и обука- семинар: Практично 
писање пројеката и донатори за јавни 
сектор за 2019. годину  

Центар за едукацију и 
управљање пројектима  

  10 

  

  

  
Програм обуке за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења ,2018.год 

ЗУОВ К1 24 

  

  

  
Обука -Инерактивне табле у настави,ЗУОВ, 
2.2019. 

652 К2 16 Завршни тест за 1-10 10 

  
Прегледач и оцењивач рукописа уџбеника 
током 2018/19.год. У Заводу за 
унапређивање образовања и васпитања 

ЗУОВ К1 15 
Иницијални тест за 
1.разред 

10 

          
Иницијални тест за 
4.разред 

10 
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Учешће у поступку 
самовредновања -SELFI 
2018-2019,SESSION 2 
,2.4.2019. 

1 

          

Присуство и дискусија 
на угледном часу-
Магија у математици , у 
реализацији Ј. 
Кнежевића и госта из 
Шпаније 

2 

          

Општинско такмичење 
из математике, 
ДМС,дежуство и 
прегледање,2.3.2019 

1 

          

Државно такмичење из 
математике,  трибина, 
присуство,11.5.2019. 
Нови Сад, припрема и 
вођење ученика 

10 

          

Српска математичка 
олимпијада,25.5.2019. 
Београд, припрема и 
вођење ученика 

10 

          
Такмичење-Кенгур без 
граница, дежурство 

3 
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Вођење и припрема 
ученика на Финално 
Кенгур међународно 
Кенгур такмичење 
,9.6.2019.      

10 

          
Учешће у пројекту -
Сарадња са школама из 
региона 

5 

          

Члан окружне комисије 
за вршење контроле 
квалитета прегледања 
и бодовања тестова 
20.6.2019. 

8 

          
Члан  Друштва 
математичара Србије 

2 

          

Међународна 
конференција о 
образовању и стручном 
усавршавању 
наставника математике 
у организацији 
Просвјетно -
педагошког завода 
Кантона Сарајево и ЈУ 
Прве гимназије 
Сарајево,студијско 
путовање,25.4.2019 

10 
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Смотра и награђивање 
талентованих ђака и 
њихових ментора од 
општине Звездара 

4 

          
Смотра и награђивање 
свих ђака генерација 
Србије у Белом Двору 

4 

          

Смотра и награђивање 
ђака генерација 
Београда у Старом 
Двору 

4 

Јоковић Ана         Иницијални тестови 10 

          

Манифестација " 
Новембарски дани 
Соње Жарковић" 
(координатор 
активности) 

10 

          
Пројекат " Шетајуће 
математичко знање"  

20 

          
Учесник у Националној 
манифестацији " Мај 
месец математике" 

10 

          

присуствовање и 
дискусија на угледном 
часу ЈМК наставника 
Д.Јанковића 1.11.2018. 

2 
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присуство угледном 
часу " Магија у 
математици и 
математика у магији" 
госта из Шпаније проф. 
Серхио Белмонте 

2 

Перуничић 
Јасмина 

Унапређење наставе математике 363 К1 8 

Међународна 
конференција о 
образовању и стручном 
усавршавању 
наставника математике 
- Сарајево, април 2019 

10 

  Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8 
Магија у математици - 
Серхио Белмонте - 
угледни час 

2 

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње – стратегије  

175 К2 16     

  
Државни семинар Друштва математичара 
Србије 

345 К1 16     

  Веб-алатима до интерактивне наставе 418 К2 36     

Михаиловић 
Оливера 

Девети симпозијум "Математика и примене" 
  К1 1     

  

Унапређење наставе математике у 
основној школи 1043-381/2018 K1,П3 8     

  

Ка квалитетним еТвининг пројектима у 
циљу унапређења коришћења ИКТ-а  у 
настави 461 K2, П1 8     
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Аутистични спектар, хиперактвност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 175 К1, П2 16     

  Државни семинар ДМС 2019.  345 К1 16     

  
Архимедесова „ 443. математичка 
трибина  14-4/2019 К1 1     

  Веб алатима до интерактивне наставе 418 к1 36     

          
Присуство на једом 
угледном часу  

1 

          
Извођење два угледна 
часа  

2 

          
Иницијални тестови 2. ( 
9 одељења) и 4 . (2 
одељења) разреда 

20 

          
Присуство 2. Scientix  
конференцији 

2 

Дабић-Костић 
Наташа 

Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње-стратегије 

175 К1 16 

Угледни час: 
Површина и 
запремина ваљка III5 10 

          

Седница Савета 
родитеља-
представљање 
пројекта ,,Матура у 
мојој школи" 

10 

          

Наставничко веће-
представљање 
пројекта ,,Матура у 
мојој школи" 

10 

          
Општина Звездара- 
Трибина о државној 
матури 

10 
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Стручно веће -
представљање 
пројекта ,,Матура у 
мојој школи" 

10 

          
Пробни тест -
припрема за државну 
матуру 

10 

Авдић Наташа 
Државни семинар Друштва математичара 
Србије  

267/2019 к1 16 

присуство угледном 
часу " Магија у 
математици и 
математика у магији" 
госта из Шпаније проф. 
Серхио Белмонте 

2 

  Интерактивне табле у настави 453/2019 к1 16 

Манифестација " 
Новембарски дани 
Соње Жарковић" 
(координатор 
активности) 

10 

          
Посета  угледном часу 
наставнице Снежане 
Марковић и дискусија  

2 

          

Члан комисије за 
прегледање и жалбе, 
пријемни испит за ИТ 
одељење 

10 

          Иницијални тестови 10 

Маринковић 
Тијана 

Републички семинар о настави физике, 
Друштво физичара, Кладово, 10-12.05.2019 

  К1 24 
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Организатор, 
дежурни наставник и 
прегледач 
општинског 
такмичења физика 
20.01.2019 

3+11 

  
Прегледач задатака на градском такмичењу 
из физике ученика средњих школа, 
Maшински факултет, 3.3.2018 (13:30-21:00) 

    7,5 
Припрема и учешће са 
ученицима  на 
републичком 
такмичењу 

15 

  
Интерактивне табле у настави, 23.2-24-
2.2019 

  к2 16     

  
Примена мисаоних експеримената  у 
настави, 26.1.2019 

  к2 8     

Стакић Душица 

  

      

Организатор, 
дежурни наставник и 
прегледач 
општинског 
такмичења физика 
20.01.2019 

3+11 

  
Дежурство на градском такмичењу из 
физике ученика средњих школа, Maшински 
факултет, 3.3.2018 (9:00-14:00) 

    5,5 

  

  

  
Интерактивне табле у настави, 23.2-24-
2.2019 

  к2 16     

  
Примена мисаоних експеримената  у 
настави, 26.1.2019 

  к2 8     

Ђуровић 
Марија 

Аутистичнимспектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње-стратегија 

175 К2 16 
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  Интерактивне табле у настави   К2 16     

Ђуровић 
Љубица 

Аутистичнимспектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње-стратегија 

175 К2 16 

  

  

  Интерактивне табле у настави   К2 16     

Дабић Маја 
Републички семинар о настави физике, 
Друштво физичара, Кладово, 10-12.05.2019 

  К1 24 

    

  

  

      

Организатор, 
дежурни наставник и 
прегледач 
општинског 
такмичења физика 
20.01.2019 

3+11 

  
Аутистични спектар, дислексија, дисграфија, 
хиперактивност... 4-5.2.2019 

  К3 16     

Грујoвић 
Данијела 

Домаћи задатак у функцији повећања 
ученичких постигнућа (онлајн) 

434 К2 32     

  Мој час-учење за трећи миленијум   K2 8     

  
Умеће комуникације-како да говоримо и да 
би ученици желели да нас чују и а 
разговарају са нама 

20 К4 20     

  
Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 

175 К2 16     

Бранковић 
Срзић Драгана 

Практично писање проеката и донатори за 
јавни сектор за 2019 годину 

    8 
Посета Музеја Јована 
Цвијића 16.9.2018. 

2 
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Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње у развоју 

175 К2 16 
Посета института Винча 
18.9.2018. 

5 

  Интерактивне табле у настави 656 К2 16 
Предавање Црвеног 
крста Звездара 
19.9.2018 

1 

          
Ноћ истраживача 
28.9.2018 

3 

Антанасијевић 
Бојана 

Примена мисаоних експеримената у настави 554 К2 8 Иницијални тестови 10 

          
Новембарски дани 
Соње Жарковић 

5 

Тасић 
Владимир 

Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње у развоју 

175 К2 16 
Посета Музеју хлеба 
18.5.2019 

1 

  Интерактивне табле у настави 656 К2 16 
Посет аОбедској бари 
18.5.2019 

3 

  
АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ 
24. и 25. април 2019. 

  К2 2 
Хуманитарна акција 
,,Чеп за 
хендикеп"24.4.2019. 

1 

          Ноћ музеја 18.5.2019. 3 

          
хуманитарна акција 
,,Шума пева" април 
2019 

1 

          
Посета технолошко 
металуршком 
факултету април 2019. 

3 

          
Друг није мета, Дом 
омладине 28.5.2019 

3 

          
Рециклирамо заједно 
9.5.2019 

1 
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Изложба Српског 
позоришта у Мађарској 
,,Авала експрес" 
3.3.2019 

1 

          

Представа ,,Судбине у 
магли" ученика 
гимназије ,, Николе 
Тесла" из Будимпеште 
октобат 2018 

2 

          
Пројектна 
матура24.5.2019 

2 

          
Посерта института 
опште физичке хемије 
април 2019 

2 

Златковић 
Татјана 

Програм обуке наставника за наставнике 
информатике у ИТ одељењима гимназије 
(модул програмирање) 

  

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 

и учење 

40     

  Оцењивање у функцији развоја и учења 527 К2 38     

Ђурић Лазовић 
Наташа 

Програм обуке наставника за наставнике 
информатике у ИТ одељењима гимназије 
(модул програмирање) 

  К1 40 
Координатор 
активности у оквиру 
"Соњиних дана" 

10 

  Програм обуке наствника гимназије за 
рограмски језик Python 

894 К1 16     

  
Примена мисаоних експеримената у настави 

19 К2 8     
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Веб-алатима до интерактивне наставе 

418 К2 36     

  Домаћи задаци у функцији постигнућа 
ученика 

434 К2 32     

  Интерактивне табле у настави 453 К2 16     

Новаковић 
Биљана 

ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА 1. РАЗРЕДА 
ГИМНАЗИЈЕ ЗА ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК PYTHON 

  

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 

и учење 

16     

  Примена мисаоних елемената у настави   К2 8     

  Интерактивне табле у настави   К2 16     

Ћеранић 
Гордана 

Домаћи задатак у функцији повећања 
ученичких постигнућа 

434 к2 п1 32     

  
Државни семинар Друштва математичара 
Србије 

411 к1 16     

  Веб алатима до интерактивне наставе 418 к1 36     

  Java Foundation Oracle Academy     30     

          
Присуство угледном 
часу код колегинице 

1 

          Угледни час 1 

          
Иницијални тестови 2 
разреда 

18 
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Марковић 
Снежана 

Програм обуке наставника за наставнике 
информатике у ИТ одељењима гимназије 
(модул програмирање) 

  

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 
и учење 

40     

  
Програм обуке наставника за наставнике 
информатике у ИТ одељењима гимназије 
(модул примена рачунара) 

  

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 
и учење 

16     

  
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

  

за наставну област, 
предмет и методику 
наставе, поучавање 
и учење 

24     

  
Домаћи задатак у функцији повећања 
ученичких постигнућа 

434 

К2 

32     

Ђокић 
Томислав 

Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 

175 к2 16     

Кисин Душка         
Координатор 
маскенбал 

10 

          

хуманитарни 
концертДани 
патријарха 
Павла,учесник 

20 
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Међународна сарадња, 
посета Дану школе у 
Темишвару 

10 

Тепавац Урош             

Бодирога 
Биљана 

Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије 

175 к2 16     

  
Домаћи задатаг у функцији повећања 
ученичких постигнућа 

434 к2 32     

Вучак Дражен 
"Физичко и здравствено васпитање 
усмерено на исходе учења: зашто и како" 

1006 К1 8     

  
"Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије" 

175 К2 16     

Влајић Андрија 
"Аутистични спектар, хиперактивност, 
дислексија и друге сметње - стратегије" 

175 К2 16   5 

  
"Физичко и здравствено васпитање 
усмерено на исходе учења: зашто и како" 

1006 К1 8   5 

  
Каријерно вођење и саветовање КВ и С - Од 
школе до посла 45 К3 24     

Милосављевић 
Ненад 

            

              

Мандић 
Драгана             
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7.2 Извештаји о одржаним угледним и огледним часовима 
 

Извештај о угледним часовима 

 
У току школске 2018/2019.  године одржани су следећи угледни часови: 
 
 Угледни час  „Гете – 270 година касније“, одржан 11.12.2018. 
Угледни час припремљен је и одржан у сарадњи професора немачког језика 
Светлане Златановић и професора српског језика и књижевности Тамаре Кречковић. 
Часу је присуствовао педагог Дубравка Радошевић. Ангажована су одељења 4-1 и 4-
3. Час је организован из два дела. У првом делу су ученице покушале да ученицима 
који су присуствовали часу приближе дело „Фауст“ , како би ученике припремиле за 
обраду овог књижевног дела на часовима српског језика и књижевности. Делове су 
изведени на немачком и српском језику.  Други део часа пропраћен је видео-
материјалом, па смо тако употребили и ИКТ опрему.  Колегиница Тамара Кречковић 
повела је занимљиву дискусију о томе како се у данашњем времену доживљава ово 
дело пуштајући филм, који се бави истом темом и на тај начин повезала је дело са 
садашњошћу. Ученици су на крају часа попуњавали евалуционе листиће, у којима је 
истакнуто да им се допао овакав начин рада и да им је сада само дело много ближе. 
 
Угледни час/радионица, одржан 18.01.2019.  
У сарадњи са Универзитетом Сингидунум у одељењима 4-1, 4-3 и 4-4 одржани су 
угледни часови на три језика: енглеском, француском и немачком језику. У сва три 
одељења на реализацију су утрошена по два часа. У организацији и реализацији су 
учествовале: за енглески Александра Јарић, за француски Соња Пантић и за 
немачки Светлана Златановић, а са Универзитета Сингидунум Валентина Бојковић 
Марковић за енглески и француски и Ивана Ђерић за енглески и немачки. Као теме 
за обраду на три језика су одабране „Невербална комуникација“ (“Body language”) и 
„Језик и друштвене мреже” (“Language and social networks”). Часови су реализовани 
у виду радионица уз употребу ИКТ-а. Одељења су била подељења у две групе на 
основу учења другог страног језика. На крају часова ученици су били у стању да 
покажу, вербално и невербално, и употребе у задатој ситуацији, фразе и изразе у 
вези са темама који се користе свакодневно у неформалној комуникацији на три 
страна језика која уче.  
 
Угледни час ”Romeo & Juliet”, одржан 7.6.2019. 
Угледни час припремљен је и одржан у сарадњи професора енглеског језика Сандре 
Плазибат и професора српског језика и књижевности Славице Влачо. Часу су 
присуствовале педагози Дубравка Радошевић и Марија Филиповић, као и психолог 
школе Љиља Живанић. Ангажовано је одељење I-10, a за делове који су изведени 
на енглеском језику ученици Симић Вук и Миљковић Мартина, као и Радојевић 
Ирина и Луковић Марко.  Ученици су припремили и извели најпознатију сцену из 
драме, сцену на балкону, као и занимљивости о Јулијиној кући у Верони које су 
нашли на интернету. Цео час пропраћен је презентацијом и видео материјалом, па 
смо тако употребили и ИКТ опрему.  Колегиница Славица Влачо повела је 
занимљиву дискусију о томе како ученици у данашњем времену доживљавају причу 
о двоје младих, а ученици су дали свој доживљај исте. С обзиром на то да су тек 
први разред, ово је био почетак њиховог ангажовања на сличним задацима којих ће 
бити у наредним разредима.  
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ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ ОГЛЕДНИМ/УГЛЕДНИМ ЧАСОВИМА  
 
У школској 2018/2019. години наставник Андрија Влајић одржао је угледни час 
(показни) у одељењу 2-6 у понедељак 29.10.2018. године са темом „Скок у вис 
техником маказице“. Часу су присуствовали наставници физичког васпитања 
Марковић Милан и Вучак Дражен. 
 

 
 

 
 

7.3 Извештаји о интердисциплинарној настави 

Извештај о међупредметној сарадњи 

 
   Ученица Башић Лена 2-5 је на часу геогрефије и физичког васпитања одржала 
презентацију на тему „Спорт Француске“. 
 
 
  На тему „Коси хитац“ која се обрађује на физици, демонстрцију косог хица 
приликом бацања кугле и медицинке је извео Стојановић Јован 4-2. 
 
  Турнир у малом фудбалу у склопу ''Недеље богослaвља'' и обележавања 800 
година аутокефалности СПЦ.                                                                                                                         
Турнир је одржан на терену ФК „Вождовац'' у ТЦ „Стадион'' 18.04.2019. а са екипом 
је била професорка Веронауке. 
 
  Реализацијом новог изборног предмета Здравље и спорт  остварена је директна  
сарадња са наставним предметима Биологија и Психологија. 
 
 
 

Извештај о међупредметној сарадњи 
У току школске 2018/2019 године одржани су следећи часови у 
међупредметној сарадњи 
 
 У току школске 2018/2019.  године одржани су следећи угледни часови: 
 
 Угледни час  „Гете – 270 година касније“, одржан 11.12.2018. 
Угледни час припремљен је и одржан у сарадњи професора немачког језика 
Светлане Златановић и професора српског језика и књижевности Тамаре Кречковић. 
Часу је присуствовао педагог Дубравка Радошевић. Ангажована су одељења 4-1 и 4-
3. Час је организован из два дела. У првом делу су ученице покушале да ученицима 
који су присуствовали часу приближе дело „Фауст“ , како би ученике припремиле за 
обраду овог књижевног дела на часовима српског језика и књижевности. Делове су 
изведени на немачком и српском језику.  Други део часа пропраћен је видео-
материјалом, па смо тако употребили и ИКТ опрему.  Колегиница Тамара Кречковић 
повела је занимљиву дискусију о томе како се у данашњем времену доживљава ово 
дело пуштајући филм, који се бави истом темом и на тај начин повезала је дело са 
садашњошћу. Ученици су на крају часа попуњавали евалуционе листиће, у којима је 
истакнуто да им се допао овакав начин рада и да им је сада само дело много ближе. 
 
Угледни час/радионица, одржан 18.01.2019.  
У сарадњи са Универзитетом Сингидунум у одељењима 4-1, 4-3 и 4-4 одржани су 
угледни часови на три језика: енглеском, француском и немачком језику. У сва три 
одељења на реализацију су утрошена по два часа. У организацији и реализацији су 
учествовале: за енглески Александра Јарић, за француски Соња Пантић и за 
немачки Светлана Златановић, а са Универзитета Сингидунум Валентина Бојковић 
Марковић за енглески и француски и Ивана Ђерић за енглески и немачки. Као теме 
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за обраду на три језика су одабране „Невербална комуникација“ (“Body language”) и 
„Језик и друштвене мреже” (“Language and social networks”). Часови су реализовани 
у виду радионица уз употребу ИКТ-а. Одељења су била подељења у две групе на 
основу учења другог страног језика. На крају часова ученици су били у стању да 
покажу, вербално и невербално, и употребе у задатој ситуацији, фразе и изразе у 
вези са темама који се користе свакодневно у неформалној комуникацији на три 
страна језика која уче.  
 
Угледни час ”Romeo & Juliet”, одржан 7.6.2019. 
Угледни час припремљен је и одржан у сарадњи професора енглеског језика Сандре 
Плазибат и професора српског језика и књижевности Славице Влачо. Часу су 
присуствовале педагози Дубравка Радошевић и Марија Филиповић, као и психолог 
школе Љиља Живанић. Ангажовано је одељење I-10, a за делове који су изведени 
на енглеском језику ученици Симић Вук и Миљковић Мартина, као и Радојевић 
Ирина и Луковић Марко.  Ученици су припремили и извели најпознатију сцену из 
драме, сцену на балкону, као и занимљивости о Јулијиној кући у Верони које су 
нашли на интернету. Цео час пропраћен је презентацијом и видео материјалом, па 
смо тако употребили и ИКТ опрему.  Колегиница Славица Влачо повела је 
занимљиву дискусију о томе како ученици у данашњем времену доживљавају причу 
о двоје младих, а ученици су дали свој доживљај исте. С обзиром на то да су тек 
први разред, ово је био почетак њиховог ангажовања на сличним задацима којих ће 
бити у наредним разредима.  
 
 
 

 

8. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, 
ШКОЛАМА, ВИСОКОШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА, ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, 

НВО И ОСТАЛИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
  
ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ЗАДУЖЕНОГ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ 

КРСТОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Задужени наставник Јасминка Башић 

Остварени су планови за ову школску годину. 

Одржана су планирана предавања и две акције добровољног давања крви која је 

обухватила 130 ученика и неколико наставника. 

Екипе које су изводиле акцију биле су задовољне одзивом и понашањем ученика. 

Ове године смо имали само једну екипу за такмичење у области Реалистички приказ  

пружања прве помоћи. Екипа је освојила 4. место. Екипу су чинили ученици 1. 

разреда. Едукатори и организатори су били веома задовољни приступом екипе и 

њиховим активностима у току обуке и самог такмичења. 

1. Вођа екипе; 

2. Михајловски Јована 1/9 

3. Гладић Тијана 1/9 

4. Цветковић Тијана 1/5 

5. Калевић Дина 1/8 

6. Мирчић невена1/8 

7. Поповић Аљоша 1/8 

8. Мијалковић Борис 1/8 
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Извештај о сарадњи са стручним институцијама 
 и ваннаставне активности у шк. 2018/19. 

 
Организовала сам посету Инситуту Винча у оквиру Програма „Винчина отворена 
врата“, са групом од 31 ученика. На 16 пунктова у Институту изведено је преко 30 
демонстрација и предавања. Шездесет научника је направило празник науке за 350 
ученика из целе Србије, да виде и осете науку уживо, да учествују, питају и добију 
одговоре. Посета је реализована 19.9.2018. 

ПРЕДАВАЊА: 

1. Марина Зарић: Љути противник „ферплеја“ у будућности - генски допинг 
2. Наташа Митровић: Зашто сањамо док спавамо? 
3. Снежана Пејић: Оксидативни стрес и антиоксидативне систем: улога и значај у 

организму 
4. Мирослав Аџић: Молекуларно - биолошке и биохемијске методе у детекцији 

биолошких агенаса 
5. Романа Масникоса: Шта раде протеини у организму? 
6. Милован Стоиљковић: Температура 
7. Милан Краговић: Природни зеолити као мултифункционални и еколошки 

материјали 
8. Ана Колаковић: Тајне генома- тајне здравља и болести 
9. Дрина Јанковић: Радиофармацеутици 

10. Марија Стојменовић: Алтернативни извори енергије: горивне ћелије са чврстим 
електролитима 

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ: 

1. Лела Корићанац: Примена наночестица у третману канцера 
2. Владана Петковић: Испитивање ефеката јонизујућег зрачења ин витро на 

моделу канцерских ћелијских линија - праћење преживљавања и настанка ДНК 
оштећења индукованих гама зрачењем 

3. Милос Митић: Тестови понашања за праћење когнитивних способности и 
процеса учења код животиња у моделима психијатријских болести 

4. Ивана Грковић: Просте боје за сложене реакције 
5. Мила Врањеш: Свет наночестица 
6. Весна Ђорђевић/Јелена Папан: Фотолуминисцентни материјали: синтеза, 

карактеризација и примена 
7. Милош Момчиловић/Сања Живковић: Ласери- од лабораторије до свемира 
8. Сања Крстић/Љиљана Михајловић: Металографија и оптичка микроскопија 
9. Ивана Животић/Ивана Колић: Гени у здрављу и болести 

10. Ивана Смичиклас: Лепота није пресудна: љуштуре шкољки у третману 
земљишта 

11. Стеван Јокић: Природне науке, информатика, иновације применом 
истраживачког приступа 

12. Љубиша Вукосављевић/Роман Балвановић: Обилазак акцелераторске 
инсталације ТЕСЛА 

13. Сузана Величковић: Супералкални кластери – масенаспектрометрија 
14. Владимир Додевски: Биомаса - извор енергије 
15. Марија Јанковић/Јелена Николић: Мерење алфа, бета и гама зрачења у 

узорцима из животне средине 
16. Магдалена Радовић/Зорана Милановић: Контрола квалитета 

радиофармацеутика. 
 
У Београду, 4.7.2019. 

Подносилац извештаја  

      Данијела Грујовић 
 



 

151 
 

 

 

Извештај о боравку на Међународној конфренцији о 
образовању и стручном усавршавању наставника математике, 
Сарајево, 25.4.2019.г. 

 
Међународна конфренција о образовању и стручном усавршавању наставника 
математике је организована у оквиру сарадње гимназија из региона од 
25.4.2019.године до 26.4.2019.године.  
Учествовали су представници школа из:  

-  Словеније – Гимназија Јожета Плечника, Љубљана 

- Црне Горе – Гимназија Слободан Шкеровић, Подгорица 

- Србије – Шеста београдска гимназија, Београд и 

- школе домаћина Прве гимназије Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине. 

Нашу школу представљали су наставнице математике Људмила Башић и 
Јасмина Перуничић. Првог дана је организован обилазак Прве гимназије 
Сарајево и Округли сто поводом 140 година од оснивања те гимназије. Након 
тога је организован одлазак у Народно позориште Сарајево. 
Другог дана уз пратњу стручног водича организован је обилазак старог градског 
језгра Сарајева, након чега су наставници учествовали на математичкој 
конференцији. Конференцију је отворила директорка Прве гимназије Лејла 
Тузлак и директорка ППЗ-а Нихада Чолић. 
Предавање „Неке недоумице у методици наставе математике“ одржао је 
проф.др. Шефкет Арсланагић, а предавање „Историјски преглед професора 
математике у Првој гимназији“ Елма Кахвић Бегић, професор математике. 
Након тога је организован округли сто у оквиру кога је била реализована размена 
искустава свих наставника поменутих гимназија из региона. Теме су биле: 
наставни планови и програми, реализација наставе, додатна и допунска настава, 
такмичења, национална матура, приметан дефицит наставника математике у 
региону, материјални положај наставника, као и однос ученика, родитеља и 
наставника... 
Трећег дана је организована посета музеју Прве гимназије Сарајево, који се ових 
дана обнавља уз помоћ донација Општине Центар и Кантона Сарајево. 
 Ова радна посета Сарајеву је наставницама омогућила размену искустава са 
другим наставницима, повезивање и сарадњу.  Добили смо позив да наставимо 
сарадњу. 
Наставнице су пренеле искуства других гимназија својим колегама у Шестој 
београдској гимназији. 
Захваљујемо  се свима који су нам омогућили присуство на конференцији,  
посебно директору школе Радету Зејаку и директорки Прве гимназије Сарајево 
Лејли Тузлак, као и свим учесницима на дивној сарадњи.  
 
Наставнице математике Људмила Башић и Јасмина Перуничић                      
                                                
 
 

ИЗВЕШТАЈ  
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
Током школске 2018/2019 Шеста београдска гимназија је наставила сарадњу са 
школама са којима су потписани Меморандуми о сарадњи. У оквиру регионалне 
сарадње са гимназијама из лавних градова региона бивше Југославије организована 
су два састанка директора и то у Сарајеву крајем новембра месеца 2018. године и у 
Љубљани априла месеца 2019. На овим састанцима директори су разматрали све 
аспекте сарадње и договорили учешће на концерту који ће се одржати у септембру 
2019. у Сарајеву а на коме ће наступати школски бендови. Такође је договрена 
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сарадња у вези стручног усавршавања наставника и у вези са тим је за наставнике 
математике реализован стручни скуп у Сарајеву марта месеца 2019. Ученици 
гимназија из региона биће присутни и на кампу гимназија Јоже Плечник у Љубљани 
чији ће колектив посетити Шесту београдску гимназију почетком октобра месеца 
2019. године.  
 
Реализовани су пројекти са гимназијама из Темишвара и Будимпеште и размена 
ученика и ученика ових гимназија. Крајем марта месеца 2019. Године директор 
Шесте београдске гимназије потписао је Меморандум о сарадњи са Српском 
православном гимназијом Кантакузина Катарина Бранковић из Загреба чији 
директор је присуствовао манифестацији Дани Патријарха Павла. Пројекти у којима 
је учествовала Шеста београдска гимназија са партнерским школама су пројекат 
„Матура у мојој школи“ са Горњоградском гимназијом из Загреба као и пројекат у 
Организацији међународне организације Рико „Иза границе“. У овом пројекту 
партнери су биле Прва гимназија из Сарајева, гимназија Слободан Шкеровић из 
Подгорице, гимназија Јосип Броз Тито из Скопља. 
 
Проширење међународне сарадње реализовано је након посете делегације из 
Нантонга, НР Кина са чијим је секретаром за образовање и културу директор Шесте 
београдске гимназије потписао Меморандум о сарадњи крајем августа месеца 2019. 
године.  
 
Међународна сарадња реализовала се и кроз пројекат „Интеркултура“ у оквиру којег 
је у Шестој београдској гимназији наставу похађала ученица из Италије док је наш 
ученик у оквиру делатности интеркултуре боравио у школи у Русији. 

 

                                                                                       Извештај поднео  

                                                                                           Раде Зејак 

 
 

 

9 Успех ученика у школској 2018-2019. години 

9.1 Резултати ученика на такмичењима у школској 2018/19. г.  
 

7.4  
Р
б 

Презиме и име ученика 

Раз
ред 
и 
оде
ље
ње 

Предмет / област или 
назив такмичења 

Ранг такмичења 
(општинско, 
градско, 
републичко) 

Освојено 
место 
(уписати 
број) 

Професор - 
ментор 

1.  Jaјчевић Владислава 4-1 
Звездаријада-Први глас 
Звездаре 

Општинско 1 Душка Кисин 

2.  Павловић Дара 45 биологија републичко 
Учешће без 
пласмана 

Јасмика Башић 

3.  Стијепић Јована 3-5 Такмичење из хемије градско 

Освојен 
пласман за 
републичко 
такмичење 

Владимир Тасић 

4.  Никола Зурнић 4-5 Пословни изазов Регионално  III место 
Гордана 
Ћеранић 

5.  Марко Глигоријевић 2-9 
Рачунарство и 
информатика 
Raf Challenge 

Републичко  
 

похвала 
Гордана 
Ћеранић 

6.  Јована Стијепић 3-5 JA /Ученичка компанија Регионално УК похвала 
Гордана 
Ћеранић 

7.  Јована Ненадић 3-5 JA/Ученичка компанија Регионално УК похвала 
Гордана 
Ћеранић 

8.  Теодора Трмчић 2-5 JA/Ученичка компанија Регионално УК похвала 
Гордана 
Ћеранић 

9.  Ирина Шевић 3-5 JA /Ученичка компанија Регионално УК похвала 
Гордана 
Ћеранић 



 

153 
 

10.  Теодора Тркуља 3-5 JA/Ученичка компанија Регионално УК похвала 
Гордана 
Ћеранић 

11.  Милосављевић Сања 3-8 физика градско 1 
Тијана 
Маринковић 

12.  Митрески Милан 3-9 физика градско 1 
Тијана 
Маринковић 

13.  Хасковић Дејан 3-6 физика градско 2 
Тијана 
Маринковић 

14.  Свилар Марина 3-6 физика градско 2 
Тијана 
Маринковић 

15.  Дрндаревић Марко 3-8 физика градско 3 
Тијана 
Маринковић 

16.  Стијепић Јована 3-5 физика градско 3 Душица Стакић 

17.  Граовац Данило 
1-
10 

Физика градско 3 
Тијана 
Маринковић 

18.  Милосављевић Сања 3-8 физика државно 3 
Тијана 
Маринковић 

19.  Митрески Милан 3-9 физика државно 3 
Тијана 
Маринковић 

20.  Mилосављевић Сања 3-8 
 Турнир младих 
физичара 

 Екипно државно 2 
 Тијана 
Маринковић 

21.  Бабић Бојан 48 Верска настава општинско 5 
Јелена 
Петрановић 

22.  Симић Андрија 44 -//- -//- -//- -//- 

23.  Ђурђа Радуловић 33 -//- -//- -//- -//- 

24.  Ана Портић 33 -//- -//- -//- -//- 

25.  Нађа Николић 44 -//- -//- -//- -//- 

26.  Петар Костић 31 -//- -//- -//- -//- 

27.  Миловановић Никола 41 
Такмичење у 
беседништву 

републичко  
Љиљана 
Маловић- Козић 

28.  Стошић Бојана 43 
Такмичење у 
беседништву 

републичко  
Љиљана 
Маловић- Козић 

29.  
Лукић Димитрије 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ  

30.  
Јовановић Андрија 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

31.  
Србиновић Реља 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

32.  
Зурнић Никола 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

33.  
Трнавчевић Урош 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

34.  
Самарџић Бошко 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

35.  
Марковић Илија 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

36.  
Соколовић Јован 4-5 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

37.  
Драгомировић Теодора 4-7 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

38.  
Голијанин Анастасија 4-8 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

39.  
Даниловић Катарина 4-3 

веслање Градско 
Без 
пласмана 

Н.Милосављеви
ћ 

40.  
 Дурковић Тијана 2-7 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место Андрија Влајић 

41.  
Дијана Алексић 3-7 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место  Андрија Влајић 

42.  
Петровић Вања 3-3 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место  Андрија Влајић 

43.  
Љуштина Маша 3-1 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место Андрија Влајић 

44.  
Маринковић Анђела 2-2 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место  Андрија Влајић 

45.  Стоиљковић Нина 3-3 Одбојка Гимназијада 2. место Андрија Влајић 
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2019 

46.  
Димитријевић Сара 4-5 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место Андрија Влајић 

47.  
Шалипуровић Тамара 3-4 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место Андрија Влајић 

48.  
Маринковић Марија 2-2 

Одбојка 
Гимназијада 
2019 

2. место Андрија Влајић 

49.  
Тишић Петар 4-6 

Кошарка 
Гимназијада 
2019 

3. место Андрија Влајић 

50.  
Басара Антоније 4-6 

Кошарка 
Гимназијада 
2019 

3. место  Андрија Влајић 

51.  
Цветковић Лав 2-9 

Кошарка 
Гимназијада 
2019 

3. место Андрија Влајић 

52.  
Марковић Михајло 2-5 

Кошарка 
Гимназијада 
2019 

3. место Андрија Влајић 

53.  
Ерић Данило 3-4 

Кошарка 
Гимназијада 
2019 

3. место Андрија Влајић 

54.  Ћулафић Јанко 4-5 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

55.  Антоновић Никола 4-7 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

56.  Стругар Коста 4-3 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

57.  Закић Огњен 4-3 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

58.  Матрак Дејан  4-9 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

59.  Ђокић Алекса  4-2 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

60.  Димитрије Лукић  4-5 Мали фудбал 
Гимназијада 
2019 

Без 
пласмана 

Андрија Влајић 

61.  Стојановић Јован          4-2 Атлетика-кугла Градско 3.место Вучак Дражен 

62.  Тресовић Миодраг        4-6 Атлетика Oпштинско 1.место Вучак Дражен 

63.  Јанковић Александар    4-2 Атлетика Општинско 
1.место-
екипно 

Вучак Дражен 

64.  Стојановић Андреја           4-4 Атлетика Градско 
1.место-
екипно 

Вучак Дражен 

65.  Јанковић Александар 4-2 Штафета Градско 
Без 
пласмана 

Вучак Дражен 

66.  Томић Филип  3-7 Штафета Општинско 
1.место-
екипно 

Вучак Дражен 

67.  Балиновац Анђела 3-8 Атлетика Међуокружно  3.место Вучак Дражен 

68.  Георгијев Невена  2-2 Атлетика Општинско 
1..место/екип
но 

Вучак Дражен 

69.  Љуштина Маша 3-1 Атлетика Општинско 
1.место/екип
но 

Вучак Дражен 

70.  РадибратовићМилица 3-7 Атлетика Општинско 
1.место/екип
но 

Вучак Дражен 

71.  Ивановић Јелена 2-3 Атлетика Општинско 
1.место/екип
но 

Вучак Дражен 

72.  Димитријевић Сара 4-5 Штафета градско 
1.место-
екипно 

Вучак Дражен 

73.  Балиновац Анђела 3-8 Атлетика-скок у даљ градско 2.место Вучак Дражен 

74.  Момчиловић Маша 3-7 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

75.  Качар Милица 4-1 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

76.  Башић Лена  1-5 Мали фудбал Општинско 2.место  Вучак Дражен 

77.  Којовић Наталија 4-1 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

78.  Љуштина Маша 2-1 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

79.  Родић Ана  2-3 Мали фудбал Општинско 2.место  Вучак Дражен 

80.  Лешњак Маша 3-4 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

81.  РадибратовићМилица 3-7 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

82.  Ивановић Јелена 4-3 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 
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83.  Пешић Тамара 2-1 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

84.  Милошевић Немања 3-3 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

85.  Зајић Никола 3-9 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

86.  Марић Богдан 2-2 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

87.  Матрак Дејан 3-9 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

88.  Јанковић Александар 4-2 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

89.  Закић Огњен 4-3 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

90.  Стојановић Андреја 4-4 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

91.  Ђокић Алекса 4-2 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

92.  Стругар Коста 4-3 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

93.  Антоновић Никола 3-7 Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

94.  
Манојловић 
Александар 

2-3 
Мали фудбал Општинско 2.место Вучак Дражен 

95.  Стојадиновић Давид 3-5 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

96.  Ивковић Марко  3-5 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

97.  Тончић Борис  3-3 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

98.  Дабетић Лука 3-3 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

99.  НиколићДушан 3-3 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

100.  Цветковић Лав 2-9 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

101.  Тишић Петар 4-6 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

102.  Орељ Александар 4-9 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

103.  Басара Антоније  4-6 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

104.  Ерић Данило  3-4 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

105.  Марковић Михајло 2-5 Кошарка Градско 3.место Милан Марковић 

106.  Дурковић Тијана  2-7 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

107.  Илић Ана 4-9 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

108.  ДрагомировићТеодора 4-7 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

109.  Костић Мина 2-6 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

110.  Маринковић Анђела 2-2 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

111.  Маринковић Марија 2-2 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

112.  Ђокић Ана 2-1 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

113.  Димитријевић Сара 4-5 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

114.  Љуштина Маша 3-1 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

115.  Стоиљковић Нина 3-3 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

116.  Шалипуровић Тамара 3-4 Одбојка Општинско 1.место Андрија Влајић 

117.  Мирковић Матија 3-8 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

118.  Николић Душан 3-3 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

119.  Радовић Ђорђије 4-8 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

120.  Петровић Богдан 4-1 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

121.  Балмазовић Растко 4-7 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

122.  Гутовић Давор 4-7 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

123.  Стојановић Станислав 4-7 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

124.  Динић Страхиња 4-9 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

125.  Дукић Борис 2-7 Одбојка Градско 1.место Андрија Влајић 

126.  Тесла Вукашин 2-9 Џудо општинско 1.место Андрија Влајић 

127.  Марковић Огњен  2-6 пливање градско 2.место Андрија Влајић 

128.  Мартиновић Иван 3-5 пливање градско 3.место Андрија Влајић 

129.  Живковић Сара 1-1 пливање градско 4.место Андрија Влајић 

130.  
Милосављевић 
Милица 

1-9 Књижевна олимпијада градско  1. Мина Павловић 

131.  
Милосављевић 
Милица 

1-9 Књижевна олимпијада републичко 4. Мина Павловић 
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132.  Васовић Анастасија 3-5 Језик и језичка култура општинско  1. Мина Павловић 

133.  Васовић Анастасија 3-5 Језик и језичка култура градско 2. Мина Павловић 

134.  Јанковић Елена 3-6 Језик и језичка култура општинско 2. Мина Павловић 

135.  Гајић Александра 13 Језик и језичка култура општинско 10. Олгица Рајић 

136.  Радојевић Ања 18 Књижевна олимпијада градско 5. Олгица Рајић 

137.  Цвијић Лука 33 Књижевна олимпијада градско 4. Олгица Рајић 

138.  Секуловић Јефимија 34 Књижевна олимпијада градско 4. Олгица Рајић 

139.  Николић Оливера 34 Књижевна олимпијада градско 4. Олгица Рајић 

140.  Миловац Лидија 4-1 Драмска секција  Градско 1 
Крећковић 
Тамара 

141.  Ћурчић Ања 4-1 Драмска секција градско 1 
Кречковић 
Тамара 

142.  Јевтић Богдан 4-3 драмаска градско 1 Кречковић 

143.  Јеремић Лука 4-3 драмска градско 1 Кречковић 

144.  Драговић Ана 4-4 драмска градско 1 Кречковић 

145.  Михаило Миловановић 4-7 драмска градско 1 Кречковић 

146.  Димитрије Попмихајлов 2-2 драмска градско 1 Кречковић 

147.  Лена Бен Давид 1/2 Књижевна олимпијада 
Општинско, 
градско 

/ Д. Вујисић 

148.  Стојановић Анастасија 
IV/
8 

Српски језик и 
књижевност, 
Такмичење рецитатора 

општинско 
Похвала, 
четврто 
место 

Весна 
Чолаковић 
Јовановић 

149.  Павловић Марија II/3 
Српски језик и 
књижевност, Књижевна 
олимпијада 

општинско учешће  

150.  Николић Милица II/3 
Српски језик и 
књижевност, Књижевна 
олимпијада 

општинско учешће  

151.  Маричић Милица II/4 
Српски језик и 
књижевност, Књижевна 
олимпијада 

градско учешће  

152.  МарковићУрош 1 Математика градско 3.  награда ЉудмилаБашић 

153.  ОстојићАнђела 1 Математика градско 3.  награда ЉудмилаБашић 

154.  ОстојићВук 1 Математика градско похвала ЉудмилаБашић 

155.  ВлајићДимитрије 
1-
10 

Математика градско похвала ЉудмилаБашић 

156.  МилановићВања 1-9 Математика градско учешће ЈованКнежевић 

157.  ЂунисијевићДанило 1 Математика градско учешће ЉудмилаБашић 

158.  БулићЛука 1 Математика градско учешће ЉудмилаБашић 

159.  СтојановићЈана 1-7 Математика градско учешће 
НаташаДабићКо
стић 

160.  ДоневАндреј 1-7 Математика градско учешће 
НаташаДабићКо
стић 

161.  МилосављевићМилица 1-9 Математика градско учешће ЈованКнежевић 

162.  БојићЛинда 1-9 Математика градско учешће ЈованКнежевић 

163.  НинковићАнђела 
2 -
6 

Математика градско учешће ЈованКнежевић 

164.  ПредраговићАндреа 2-6  Математика градско учешће ЈованКнежевић 

165.  БокчићТеодора 2-6  Математика градско учешће ЈованКнежевић 

166.  МитрескиМилан 3-9 Математика градско 1.  награда ЈованКнежевић 

167.  СпремићМарко 3-9 Математика градско 1.  награда ЈованКнежевић 

168.  ШевићИрина 3-5 Математика градско 1.  награда 
НаташаДабићКо
стић 

169.  МилосављевићСања 3-8 Математика градско учешће 
Перуничић 
Јасмина 

170.  ДрндаревићМарко 3-8 Математика градско учешће 
Перуничић 
Јасмина 

171.  ЈеремићМарија 3-8 Математика градско учешће 
Перуничић 
Јасмина 
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172.  ЈовановићАндрија 4-5 Математика градско 2.  награда ЉудмилаБашић 

173.  МатракДејан 4-9 Математика градско 3.  награда ЈованКнежевић 

174.  ЂумићДавид 4-9 Математика градско похвала ЈованКнежевић 

175.  ТрнавчевићУрош 4-5 Математика градско учешће ЉудмилаБашић 

176.  
АнтонијевићАлександр
а 

4-9 Математика градско учешће ЈованКнежевић 

177.  РадојевићМила 4-9 Математика градско учешће ЈованКнежевић 

178.  МитрескиМилан 3-9 Математика републичко похвала ЈованКнежевић 

179.  ШевићИрина 3-5 Математика републичко похвала 
НаташаДабићКо
стић 

180.  СпремићМарко 3-9 Математика републичко учешће ЈованКнежевић 

181.  ЈовановићАндрија 4-5 Математика републичко 1.  награда ЉудмилаБашић 

182.  ЈовановићАндрија 4-5 Математика 
Српскаматемати
чкаолимпијада 

учешће ЉудмилаБашић 

183.  СтојановићЈана 1-7 Математика 
Међународни 
,,Кенгурбезграни
ца“ 

похвала 
НаташаДабићКо
стић 

184.  МитрскиМилан 3-9 Математика 
Међународни,,Ке
нгурбезграница“ 

3.  награда ЈованКнежевић 

185.  ШевићИрина 3-5 Математика 
Међународни,,Ке
нгурбезграница“ 

похвала 
НаташаДабићКо
стић 

186.  ЈовановићАндрија 4-5 Математика 
Међународни,,Ке
нгурбезграница“ 

3.  награда ЉудмилаБашић 

187.  ЂумићДавид 4-9 Математика 
Међународни,,Ке
нгурбезграница“ 

похвала ЈованКнежевић 

188.  ВукићевићЈован 4-9 Математика 
Међународни,,Ке
нгурбезграница“ 

похвала ЈованКнежевић 

189.  МитрескиМилан 3-9 Математика 
ФИНАЛНО 
,,Кенгурбезграни
ца“ 

3.  награда ЈованКнежевић 

190.  ЈовановићАндрија 4-5 Математика 
ФИНАЛНО,,Кенг
урбезграница“ 

учешће ЉудмилаБашић 

191.  ВлајићДимитрије 
1-
10 

Математика 
РепбличкиМатем
атичкитурнир 

учешће ЉудмилаБашић 

192.  НинковићАнђела 2-6 Математика 
РепбличкиМатем
атичкитурнир 

учешће ЈованКнежевић 

193.  МитрескиМилан 3-9 Математика 
РепбличкиМатем
атичкитурнир 

учешће ЈованКнежевић 

194.  ТрнавчевићУрош 4-5 Математика 
РепбличкиМатем
атичкитурнир 

учешће ЉудмилаБашић 

 
 
 
 

9.2. Успех на матурском испиту 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
СЈиК СЈ/М МР 

    

 
Одличан (5) 208 187 241 218   218 Одличан 

 
Врло добар (4) 62 55 24 52   52 Врло добар 

 
Добар (3) 1 21 6 1   1 Добар 

 
Довољан (2) 0 8 0 0   0 Довољан 

 
Недовољан (1) 0 0 0 0   0 Недовољан 

 
Укупно 271 271 271 271   271 

 

 
Средња оцена 4,76 4,55 4,87 4,80   4,80 
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9.3. Успех у школској 2018/19. години 

 

 
 

 
 
 

одлични 
40% 

врло добри 
56% 

добри 
4% 

довољни 
0% 

недовољни 
0% 

ПРВИ РАЗРЕД-СТРУКТУРА УСПЕХА 

одлични 
46% 

врло добри 
49% 

добри 
5% 

довољни 
0% недовољни 

0% 

ДРУГИ РАЗРЕД-СТРУКТУРА 
УСПЕХА 
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ШКОЛСКИ  ОДБОР  
 
председник  
Милован  Живковић 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одлични 
36% 

врло добри 
54% 

добри 
10% 

довољни 
0% 

недовољни 
0% 

ТРЕЋИ РАЗРЕД-СТРУКТУРА УСПЕХА 

одлични 
55% 

врло добри 
41% 

добри 
4% 

довољни 
0% 

недовољни 
0% 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД-СТРУКТУРА 
УСПЕХА 


