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ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

Милана Ракића 33 

Дел.бр.330  

Датум:10.9. 2018.г.  

 Београд 

 

         На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл.гласник РС“бр.88/2017 и 27/2018), члана 72. став 1. тачка 2., Статута Шесте београдске гимназије 

(дел.број: 9/20-5 од 21.03.2018.год.), Школски одбор Шесте београдске  гимназије у Београду, на седници 

одржаној  

дана ______2018.године, доноси: 
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1.  ИЗВЕШТАЈ  О САМОВРЕДНОВАЊУ  КВАЛИТЕТА РАДА ШЕСТЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

  

 

Тим за школско развојно планирање Шесте београдске гимназије радио је у саставу: Љиља Живанић 

(стручни сарадник), Дубравка Радошевић (стручни сарадник), Томислав Ђокић (наставник музичке 

културе), Светлана Баковић (наставник латинског језика), Јасмина Перуничић (наставник математике), 

Наташа Дабић Костић (наставник математике), Јасна Перић (наставник географије), Светлана Златановић  

(наставник немачког језика), Михаиловић Оливера (наставник  информатике и математике), Раде Зејак 

(директор школе). 



 

 
4 

 

Тим је у склопу предвиђених активности на самовредновању одржао 10 састанака и то: 

30.11.2017, 08.12.2017, 20.12.2017, 21.02.2018, 06.03.2018,15.03.2018, 27.04.2018, 07.05.2018, 18.05.2018, 

26.05.2018. 

  

Чланови тима су на почетку свог рада одржали консултативни састанак са представницима Завода за 

вредновање Министарства Просвете који је одржан у згради Завода и на коме су добијене информације о 

начину рада и принципима којима се треба руководити при самовредновању. 

Као полазна основа за рад тима за самовредновање коришћени су и следећа документа: Приручник за 

самовредновање и вредновање рада школе, Школски развојни план Шесте београдске гимназије и 

Извештај о спољашњем вредновању Шесте београдске гимназије, План за унапређење квалитета рада 

Шесте београдске гимназије. 

  

У поступку самовредновања приступило се самовредновању седам кључних области и то: 

1. Школски програм и годишњи програм рад 

2. Настава и учење 

3. Постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

5. Етос 

6. Ресурси 

7. Организација рада школе и руковођење 

  

За сваку област настојало се доћи до показатеља који представљају постојеће стање а потом исказивање 

уочених слабих и јаких страна у раду школе да би потом било указано у ком правцу треба радити на 

унапређењу одрећених сегмената у раду школе како би се у оквиру школског развојног плана у 

наредном периоду радило на достизању већег квалитета рада установе. 

  

Школски развојни тим се у процесу самовреновања ослањао на стандарде квалитета рада установе који 

су везани за сваку од кључних области. Заједничким планирањем утврђене су актвности у току процеса 

самовредновања утврђени су учесници који директно или иниректно учествују у раду школе 

(наставници,ученици,родитељи,орган управљања). Утврђене су активности и динамика реализације. Тим 

је планирао и методологију рада у оквиру које су коришћени различити облици прикупљања података и 

њихова обрада и анализа . 

У зависности од области примењене су одговарајуће анкете, упитници,дискусије у оквиру фокус групе, 

извештаји, чек листе, планови рада,писане припреме за часове, анализе педагошко-инструктивног рада, 

образци за праћење наставног часа а посебно ваља истаћи акционо истраживање које је спроведено за 

област настава и учење. 

У сваком прикупљању података кренуло се од минималног нивоа узорка који се у пракси спроводи и 

који креће од минималног 30/ испитаника  што се сматра релевантним. 

У наставку овог извештаја следе извештаји по областима који показују утврђено стање. Веома је важно 

нагласити да се у поступку самовредновања од свих учесника очекује објективност у процени слабих и 

јаких страна јер је циљ да установа до бољег квалитета рада дође заједничким деловањем 
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2.   Извештај о постигнућима ученика на крају школске 2017/2018. 
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Резултати ученика на такмичењима у школској 2017/18. г. 

 Рб Презимеи имеученика Разред и 

одељењ

е 

Предмет / област или 

назив такмичења 

Ранг такмичења 

(општинско, градско, 

републичко) 

Освојено 

место 

(уписати 

број) 

Професор - ментор 

1. Момић Маша 42 Француски језик градско 4. Дејан Јанковић 

2. Станић Теодора 42 Француски језик градско 4. Дејан Јанковић 

3. Врапчевић Никола 43 Енглески језик градско 3. Сандра Плазибат 

4. Митровић Невена 43 Енглески језик градско 2. Сандра Плазибат 

5. Здравковски Алекса 44 Енглески језик градско 3. Јована Белић 

 

6. Jajчевић 

Владислава 

3-1 Звездаријада-

први глас 

општинско 2 Душка Кисин 

7. Парежанин 2- Звездаријада.прв

и глас 

општинско 1 Томислав Ђокић 
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 Рб Презиме и име 

ученика 

Разред и 

одељење 

Предмет / област или 

назив такмичења 

Ранг такмичења 

(општинско, 

градско, 

републичко) 

Освојено 

место 

(уписати 

број) 

Професор - ментор 

8. Стијепић Јована 25 математика општинско похвала Наташа Дабић 

Костић 

9. Шевић Ирина 25 математика општинско похвала Наташа Дабић 

Костић 

10. Паприкић Ања 25 математика општинско похвала Наташа Дабић 

Костић 

11. Стијепић Јована 25 математика Мислиша похвала Наташа Дабић 

Костић 

12. Шевић Ирина 25 математика Мислиша похвала Наташа Дабић 

Костић 

13. Ирина Шевић 25 математика Кенгур без 

граница 

похвала Наташа Дабић 

Костић 

14. Игор 

Вукосављевић 

24 математика Кенгур без 

граница 

Друга 

награда 

Наташа Дабић 

Костић 

15. Митрески Милан 2-8 математика градско - Јасмина Перуничић 

16. Јеремић Марија 2-7 математика градско - Јасмина Перуничић 

17. Милосављевић 

Сања 

2-8 математика градско похвала Јасмина Перуничић 

18. Поповић 

Димитрије 

4-6 математика општинско - Јасмина Перуничић 

19. Којовић Наталија 4-6 математика општинско - Јасмина Перуничић 

20. Јовановић Андрија 35 Математика ДМС државно 1. 

награда  

(учешће 

на СМО)                  

Људмила Башић 
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21. Јовановић Андрија 35 Математика ДМС градско 1.награда Људмила Башић 

22. Јовановић Андрија 35 Финално 

међународно 

матем.такм -

Кенгур без 

граница у 

Крагујевцу 

међународно 3.награда Људмила Башић 

23. Јовановић Андрија 35 Међународно 

матем. такм -

Кенгур без 

граница 

међународно 3.награда Људмила Башић 

24. Комленић Милош 16 Мислиша  похвала Људмила Башић 

25. Антонић Кристина 17 математика општинско похвала Кнежевић  Јован 

26. Спремић Марко 29 математика градско трећа 

награда 

Кнежевић Јован 

27. Антонијевић 

Александра 

39 математика градско похвала Кнежевић Јован 

28. Ђумић Давид 39 математика градско трећа 

награда 

Кнежевић Јован 

29. Матрак Дејан 39 математика градско похвала Кнежевић Јован 

30. Радојевић Мила 39 математика градско трећа 

награда 

Кнежевић Јован 

31. Стаменковић 

Михајло 

19 математика градско учешће Лазовић Сузана 

32. Булатовић Урош 19 математика градско учешће Лазовић Сузана 

33. Младеновић Феђа 36 Кенгур без 

граница 

међународно похвала Лазовић Сузана 

 

 

34.  Јована Ричевић 27 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

35.  Лука Вранић 27 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 
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36.  Урош 

Алексовски 

27 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

37.  Иван Костић 27 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

38.  Илија Јанковић 27 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

39.  Марко Дарја 28 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

40.  Катарина 

Ивановић 

28 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

41.  Анђела 

Балиновац 

28 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

42.  Тијана Ристић 28 ,,Предузетник 

у средњој,, 

градско - Ана 

Ковачевић 

43.  Бабић Бојан III/8 Верска настава општинско 4. Јелена 

Петрановић 

44.  Радуловић 

Ђурђа 

II/3 -II- -II- 4. -II- 

45.  Жерађанин 

Теодора 

II/3 -II- -II- 4. -II- 

46.  Парежанин 

Лазар 

2-3 Музичка 

култура / 

Звездаријада – 

Први глас 

Звездаре 

(област 

Поп/рок 

музика) 

општинско 1 Ђокић 

Томислав 

 

 

 

47. Рабреновић 

Никола 

4-5 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

48. Стојановић 

Немања 

4-5 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

49. Јанковић 

Матија 

4-5 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 
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50. Шево Давид 4-5 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

51. Стојановић 

Марко 

4-5 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

52. Ромић 

Александар 

4-8 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

53. Бугарић Павле 4-8 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

54. Јевтић 

Владислав 

4-1 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

55. Коваччеви 

Алекса 

4-1 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

56. Јовановић 

Никола 

4-7 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

57. Ђаковић Филип 4-3 веслање Градско 2. место Н.Милосављевић 

58. ДрагомировићТ

еодора 

3-7 одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

59. Илић Ана 3-7 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

60. Катанић 

Николија 

4-2 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

61. Љуштина Маша 2-1 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

62. Маринковић 

Анђела 

1-2 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

63. Стоиљковић 

Нина 

2-3 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

64. Димитријевић 

Сара 

3-5 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

65. Шалипуровић 

Тамара 

2-4 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

66. Маринковић 

Марија 

1-2 Одбојка Гимназијада 

2018 

1. место Андрија Влајић 

67. Стојановић 

Марко 

4-5 Кошарка Гимназијада 

2018 

5. место Андрија Влајић 
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68. Ристановић 

Алекса 

4-5 Кошарка Гимназијада 

2018 

5. место Андрија Влајић 

69. Јосиповић 

Јован 

4-3 Кошарка Гимназијада 

2018 

5. место Андрија Влајић 

70, Ђаковић Филип 4-2 Кошарка Гимназијада 

2018 

5. место Андрија Влајић 

71. Шево Давид 4-5 Кошарка Гимназијада 

2018 

5. место Андрија Влајић 

72. Николић 

Александар 

3-8 Шах Гимназијада 

2018 

Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

73. Блешић Лука 1-6 Шах Гимназијада 

2018 

Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

74. Стојановић 

Јован       

3-2 Атлетика-кугла Градско 3.место Вучак Дражен 

75. Тресовић 

Миодраг     

3-6 Атлетика општинско 1.место Вучак Дражен 

76. Јанковић 

Александар   

  Атлетика Општинско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

77. Радовић 

Ђорђије        

3-8 Атлетика Општинско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

78. Николић 

Александар   

3-8 Атлетика Општинско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

    79.           Стојановић 

Андреја           

  Атлетика Градско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

      

80.          

Мајсторовић 

Данило 

  Штафета Општинско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

81.                Јанковић 

Александар 

  Штафета Градско Без 

пласмана 

Вучак Дражен 

82.                Томић Филип   Штафета Општинско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

83. Балиновац 

Анђела 

  Атлетика Међуокружно 3.место Вучак Дражен 
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84. Георгијев 

Невена 

  Атлетика Општинско 1..место/е

кипно 

Вучак Дражен 

85. Тијанић Тијана 3-8 Атлетика Општинско 1.место/е

кипно 

Вучак Дражен 

86.                Љуштина Маша   Атлетика Општинско 1.место/е

кипно 

Вучак Дражен 

87.                РадибратовићМ

илица 

  Атлетика Општинско 1.место/е

кипно 

Вучак Дражен 

88.                Ивановић 

Јелена 

  Атлетика Општинско 1.место/е

кипно 

Вучак Дражен 

89.                Димитријевић 

Сара 

3-5 Штафета градско 1.место-

екипно 

Вучак Дражен 

90.                Балиновац 

Анђела 

  Атлетика-скок у 

даљ 

градско 2.место Вучак Дражен 

91.                Момчиловић 

Маша 

  Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

92.                Голијанин 

Анастасија 

3-8 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

93.                Качар Милица 4-1 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

94.                Башић Лена 1-5 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

95.                Којовић 

Наталија 

4-1 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

96. Љуштина Маша 2-1 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

97. Родић Ана   Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

98. Лешњак Маша 1-4 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 
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99. РадибратовићМ

илица 

1-7 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

100. Ивановић 

Јелена 

4-3 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

101. Пешић Тамара   Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

102. Милошевић 

Немања 

3-3 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

103. Зајић Никола 3-9 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

104. Марић Богдан   Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

105. Матрак Дејан 3-9 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

106. Јанковић 

Александар 

3-2 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

107. Закић Огњен 3-3 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

108. Стојановић 

Андреја 

3-4 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

109. Ђокић Алекса   Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

110. Стругар Коста 3-3 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

111. Антоновић 

Никола 

3-7 Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

112. Манојловић 

Александар 

  Мали фудбал Општинско 4.место Вучак Дражен 

113. Ковачевић 

Алекса 

4-1 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 
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114. Мрдак Филип 3-2 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

115. Грубач Михајло 4-8 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

116. Стојановић 

Марко 

4-5 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

117. Трифуновић 

Никола 

4-6 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

118. Ђаковић Филип 4-2 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

119. Тишић Петар 3-6 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

120. Орељ 

Александар 

3-9 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

121. Кастратовић 

Душан 

4-3 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

122. Јосиповић 

Јован 

4-3 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

123. Ристановић 

Алекса 

4-5 Кошарка Општинско 4.место Милан Марковић 

124. Басић Тијана 4-5 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

125. Илић Ана 3-9 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

126. Драгомировић 

Теодора 

3-7 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

127. Катанић 

Николија 

4-2 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

128. Маринковић 

Анђела 

1-2 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 
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129. Маринковић 

Марија 

1-2 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

130. Давидовић Јана 1-1 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

131. Димитријевић 

Сара 

3-5 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

132. Љуштина Маша 1-1 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

133. Стоиљковић 

Нина 

2-3 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

134. Цветковић 

Љубица 

4-7 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

135. Шалипуровић 

Тамара 

2-4 Одбојка Градско Без 

пласмана 

Андрија Влајић 

136. Мирковић 

Матија 

2-8 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

137. Николић Душан 2-3 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

138. Радовић 

Ђорђије 

3-8 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

139. Петровић 

Богдан 

3-1 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

140. Антоновић 

Никола 

3-7 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

141. Гутовић Давор 3-7 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

142.                Стојановић 

Станислав 

3-7 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 

     

143.           

Динић 

Страхиња 

3-9 Одбојка Градско 3.место Андрија Влајић 
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144.                    Гаврић Милица 47 биологија учешће на 

републичком 

такмичењу 

без 

пласмана 

Јасминка Башић 

145.                    Спасић Алекса 48 биологија учешће на 

републичком 

такмичењу 

без 

пласмана 

Јасминка Башић 

 

146.                    Павловић 

Катарина 

48 биологија градско 

 републичко 

1.место 

1.место 

Јасминка Башић 

147.                    Мијајловић 

Ђурђа 

25 биологија учешће на 

републичком 

такмичењу 

без 

пласмана 

Трпковић Сандра 

148.                  Михаиловић 

Богдан  

15 биологија учешће на 

републичком 

такмичењу 

без 

пласмана 

Параушић Весна 

149.                   Стијепић Јована 2-5  физика  општинско 3  Душица Стакић 

150.                  Митрески 

Милан 

2-8  Физика општинско 3  Тијана 

Маринковић 

151.                   Обрадовић Игор 2-8  Физика општинско 3  Тијана 

Маринковић 

152.                     Хасковић Дејан 2-6  Физика оштинско 3  Тијана 

Маринковић 

153.                 Шевић Ирина 2-5  Физика општинско 2  Душица Стакић 

154.              Свилар Мрина 2-6  Физика оштинско 1  Тијана 

Маринковић 

155..                 Милосављевић 

Сања 

2-8  Физика  општинско 1  Тијана 

Маринковић 

156..                 Обрадовић Игор 2-8  физика  градско  Похвала  Тијана 

Маринковић 

157.                 Шевић Ирина 2-5  Физика  градско 3  Душица Стакић 
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158.                 Митрески 

Милан 

2-8  Физика  Градско 3  Тијана 

Маринковић 

159.              Хасковић Дејан 2-6  Физика  Градско 2  Тијана 

Маринковић 

160.            Свилар Марина 2-6  Физика  Градско 2  Тијана 

Маринковић 

161.                Милосављевић 

Сања 

2-8  Физика  Градско 1  Тијана 

Маринковић 

162.                 Милосављевић 

Сања 

2-8  Физика  Републичко 3  Тијана 

Маринковић 

163.                Стијепић Јована 2-5 Међуокружно 

такмичење из хемије 

Градско 2 Тасић Вадимир 

164.                Петровић 

Димитрије 

33 Географски диктант Међународно  Јасна Перић 

165.                Црнобрња 

Алекса 

33 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

166.               Читаковић 

Алекса 

33 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

167.                Мајкић Милош 15 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

168.                Јоковић Марија 15 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

169.                Тошић Марија 15 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

170.                Милосављевић 

Ивона 

15 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

171.                Марковић 

Михајло 

15 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

172.                Цакић Марко 17 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 

173.                Ђурић Ивана 17 Географски диктант Међународно   Јасна Перић 
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 Рб 
Презиме и име 

ученика 

Разред и 

одељење 

Предмет / област или назив 

такмичења 

Ранг такмичења 

(општинско, 

градско, 

републичко) 

Освојено место 

(уписати број) 
Професор - ментор 

1.  Mилосављевић Сања 2-8 Рачунарство и информатика Републичко Похвала Гордана Ћеранић 

1.  Јевтић Богдан 33 
33. фестивал позоришних 

игара деце и младих Београда 
општинско 1,1,1, Кречковић Тамара 

2.  Јеремић Лука 33 Меморијал Драгослав Симић градско 1, 2 Крећковић Тамара 

3.  Миловац Лидија 31 
  

1,1,2, Ibid. 

4.  Ћурчић Ања 31 
  

1,2 Ibid. 

5.  
Милованивић 

Михаило 
37 

  
1,1,2 Ibid. 

6.  Перић Пеђа 32 
  

1,2 Ibid. 

7.  Лабало Лука 38 
  

1,2 Ibid. 

8.  Стаменковић Анђела 13 Књижевна олимпијада општинско учешће Весна Ч. Јовановић 

9.  Момировић Јована 13 исто општинско учешће исто 

10.  Николић Милица 13 исто градско похвала исто 

11.  Динчић Марија 37 Такмичење рецитатора градско похвала исто 

12.  Симић Андрија 34 исто општинско учешће Исто 

13.  Савовић Мићић Сара 34 исто општинско учешће исто 

14.  
Машковић Ђери 

Теодора 
13 Такмичење из српског језика општинско учешће исто 

15.  Тамара Загорац 34 Књижевна олимпијада републичко 10 Зринка Шандор 

16.  Маричић Милица 14 исто републичко 4 исто 

17.  Драгана Огњевић 35 исто градско 4 исто 

18.  Чапрић Ана 14 исто општинско 12 исто 

19.  Чоловић Анђела 14 исто исто 7 исто 

20.  Тадиић Теодора 15 исто исто 5 исто 

21.  Јоксимовић Ива 35 исто исто 15 исто 

22.  Дробњаковић Тамара 18 Књижевна олимпијада општинско  Славица Влачо 

23.  Вујовић Жаклина 18 исто исто  исто 

24.  Јоксимовић Вук 18 Српски језик општинско  Исто 

25.  Павловић Милица 18 исто исто  Исто 

 

 

1. 
Секуловић 

Јефимија 
2-4 Књижевна олимпијада градско 4. Олгица Рајић 

2.  Николић Оливера 2-4 Књижевна олимпијада градско 5. Олгица Рајић 

3.  Цвијић Лука 2-3 Књижевна олимпијада републичко 4. Олгица Рајић 

4.  Мијајловић Ђурђа 2-5 Књижевна олимпијада републичко 5. Олгица Рајић 

5.  
Васовић 

Анастасија 
2-5 Књижевна олимпијада републичко 4. Олгица Рајић 

6.  Мировић Мина 4-8 Књижевна олимпијада републичко 4. Олгица Рајић 

26. Раденовић Ана Мариј 21 Књижевна олимпијада градско  Д.Вујисић 

27. Радојевић Милица 22 исто општинско  исто 

28. Павловић Јована 22 исто исто  исто 

29. Чогурић Никола 22 исто исто  исто 

30. Вукобратовић 

Александра 

43 Књижевна олимпијада градско  исто 
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7.  Девеџић Дарја 4-8 Звездаријада – кратка прича општинско 2. Олгица Рајић 

8.  
Секуловић 

Јефимија 
2-4 Звездаријада – поезија општинско 2. Олгица Рајић 

9.  Девеџић Дарја 4-8 БЕОПС регионално 4. Олгица Рајић 

10.  Шевић Ирина 2-5 
Српски језик и језичка 

култура 
градско 4. Олгица Рајић 

11.  
Васовић 

Анастасија 
2-5 

Српски језик и језичка 

култура 
градско 4. Олгица Рајић 

12.  Прица Филип 2-5 
Српски језик и језичка 

култура 
градско 6. Олгица Рајић 

13.  Хасковић Дејан 2-6 
Српски језик и језичка 

култура 
општинско 5. Олгица Рајић 

14.  Павловић Ана 2-6 
Српски језик и језичка 

култура 
општинско 4. Олгица Рајић 

15.  Драговић Хелена 2-6 
Српски језик и језичка 

култура 
општинско 5. Олгица Рајић 

16.  Јанковић Елена 2-6 
Српски језик и језичка 

култура 
градско 4. Олгица Рајић 

 

17.  Петра Маравић 24 
           историја 

 
општинско / Жељко Матић 

18.  Митрески Милан 28 историја републичко друго Владо Маријан 

19.  Стојановски Давид 25 историја градско / Драгана Мишић 

20.  Чотра Богдан 25 историја општинско / Драгана Мишић 

21.  Бајић Никола 28 историја општинско / Владо Маријан 

22.  Мартиновић Иван 25 историја општинско / Драгана Мишић 

23.  Гајић Филип 26 историја општинско / Дргана Мишић 

24.  Мосуровић Богдан 26 историја општинско / Драгана Мишић 

25.  Срејић Марко 29 историја општинско / Владо Маријан 

26.  
Видовић 

Владислав 
34 

           историја 

 
општинско / Сузана Ђолић 

27.  
Јанићијевић 

Милица 
34 историја општинско / Сузана Ђолић 

28.  Симић Андрија 34 историја општинско / Сузана Ђолић 

29.  
Антонијевић 

Александра 
39 историја републичко / 

Љиљана Павловић-

Шудић 

30.  Вуковић Анђела 43 историја општинско / Жељко Матић 

31.  Оташевић Петар 41 историја општинско / Жељко Матић 

32.  Живковић Алекса 41 историја општинско / Жељко Матић 

33.  
Муршкатола 

Марио 
38 историја општинско / 

Љиљана Павловић-

Шудић 

34.  
Прерадовић 

Никола 
43 историја општинско / Жељко Матић 

35.  Ђумић Давид 38 историја општинско / 
Љиљана Павловић-

Шудић 

36.  Влатковић Павле 38 историја општинско / 
Љиљана Павловић-

Шудић 

37.  
Миочиновић 

Петар 
41 историја општинско / Жељко Матић 

38.  Николић Алекса 38 историја општинско / 
Љиљана Павловић-

Шудић 

39.  Величковић Урош 38 историја општинско / 
Љиљана Павловић-

Шудић 

40.  Вученовић Лука 38            историја општинско / 
Љиљана Павловић-

Шудић 
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3.   Извештај о раду директора 

  

 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ДИРЕКТПРА ЗА ШКПЛСКУ 2017/2018 ГПДИНУ 
На почетку школске 2017/2018 године директор је у складу са планом рада првог радног дана нове 

школске године у свечаној сали гимназије организовао сусрет са ученицима првог разреда на коме су они 

обавештени о расподели по одељењима, упознати са разредним старешинама, стручним сарадницима 

,помоћницима директора. Директор је ученике упознао са правилима понашања у школи.  

Директор је донео распоред одржавања родитељских састанака по разредима и то тако што је за сваки 

разред организован заједнички родитељски састанак у свечаној сали након чега су разредне старешине по 

одељењима организовале појединачне родитељске састанке. На заједничким родитељским састанцима 

директор је упознао родитеље са свим аспектима сарадње школе и родитеља и указао на партнерске 

односе школе и родитеља. У оквиру програмирања и планирања директор је учествовао у изради 

годишњег плана рада школе и извештаја о раду школе за школску 2016/2017 годину. У оквиру 

сопствених надлежности директор је извршио формирање школских тимова за школску 2017/2018 годину  

а у складу са Правилником о формирању одељења спроводио уписну политику и одговарао на молбе 

родитеља вазане за упис ученика у Шесту београдску гимназију а такође поступао у складу са упутима 

које су родитељи подносили а који су издати од стране Министарства Просвете,Науке и Технолошког 

развоја.  

У складу са руководном функцијом директор је редовно одржавао састанке колегијума које чине стручни 

сарадници и помоћници директора сваког понедељка.У периоду на који се извештај односи директор је 

учествовао у раду Савета родитеља (3 седнице), Школског одбора ( 4 седнице), а руководио је седницама  

Наставничког већа ( 6 седница).Директор је руководио седницама педагошког колегијума ( 3 седнице), 

тимом за самовредновање  ( 4 састанка), тимом за превенцију дискриминације од насиља, злостављања и 

занемаривања ( 3 седнице), тимом за инклузивно образовање (2 састанка),тим за пружање додатне 

подршке  ученика ( 4 састанка). Директор је руководио и Тимом за школско развојно планирање  ( 2 

састанка).Директор је одржао један састанак са разредним старешинама свих разреда . 

У оквиру педагошког-инструктивног рада директор је посетио часове четири наставника. Посећени су и 

часови одељенских заједница (пет одељења).У оквиру стручног усавршавања директор је у сарадњи са 

стручним службама планирао одржавање семинара на нивоу установе а уједно и учествовао у њиховој 

реализацији  ( 2 семинара). У оквиру одлучивања о правима, обавезама и одговорности ученика и 

запослених директор је поступао у складу са својим надлежностима покренувши два дисциплинска 

поступка у вези са одговорностима запослених а водио је и два васпитно-дисциплинска поступка везана 

за повреду обавезе ученика.  

У оквиру сарадње са инспекцијским службама директор је учествовао у редовном надзору по питању 

припремљености установе од стране просветног инспектора  а такође и у два ванредна надзора ои основу 

поступања просветног инспектора у вези са поднетим представкама. Директор је вршио поступања у 

складу са наложеним мерама. Директор је присуствовао надзору од стране инспекције за противпожарну 

заштиту и уједно учествовао у реализацији наложених мера које се тичу ове проблематике. 

 У складу са финансијским планом и планом набавки за 2017 годину  директор је учествовао у наменској 

расподели средстава за материјалне трошкове као и у расподели средстава школског динара и  

сопствених прихода. Директор је учествовао у сарадњи са финансијском службом у изради финансијског 

плана и плана набавки за 2018 годину. У окиру сарадње са локалном самоуправом директор је 

присуствовао састанцима које је организовала ГО Звездара ( 3 састанка). У оквиру сарадње са 

Министарством Просвете, Науке и Технолошког развоја и Школске управе Београд директор је 

присуствовао састанцима укупно (4 састанка). 

У оквиру активности везаних за регионалну сарадњу између школа,главних градова бивше Југославије, 

директор је учествовао у организацији и реализацији првог заједничког концерта школских бендова 

гимназија из: Љубљане, Загреба, Скопља,Подгорице, Сарајева и Шесте београдске гимназије. Концерт је 

одржан у свечаној сали наше школе 16.09.2017.године. У оквиру организације директор је остварио 

значајну сарадњу са ГО Звездара као и са родитељима ученика Шесте београдске гимназије који су 
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својим ангажовањем омогућили да се ова манифестација одржи, што је званично подржало и 

Министарство Просвете, Науке и Технолошког развоја Републике Србије. 

У оквиру предвиђених активности на плану регионалне сарадње директор је присуствовао редовном 

састанку директора гимназија региона који је одржан октобра месеца у Подгорици, на коме су планиране 

даље активности размене ученика, наставника и учешћа у заједничким пројектима. 

Директор је учествовао у изради заједничког пројекта са Горњеградском гимназијом из Загреба којим је 

школа конкурисала у оквиру програма Темпус фондације- Еразмус Плус. Припремљен је материјал и 

неопходна документација за учешће у пројекту Првом сарајевском гимназијом у оквиру којег је Шеста 

београдска гимназија партнерска школа. Директор је учествовао и у реализацији пројектата сарадње са 

школама из Будимпеште и Темишвара у оквиру сарадње са дијаспором а под покровитељством 

Министарства Културе Републике Србије и канселарије за дијаспору. На основу заједничког позива 

организатора дирекор је присуствовао 19-том конгресу Европског удружења наставника које је одржано 

у Сразбуру јануара месеца 2018 године. У овкиру стручног усавршавања директор је као полазник мастер 

програма у лидерству образовања у организацији  Темпус фондације присуствовао стручном скупу који 

је организован на универзитету у Сегедину новембра месеца 2017 године. у оквиру сарадње са 

невладиним организацијама директор је реализовао састанке представницима организације Интеркултура 

која се бави разменом ученика и чији су полазници из Италије и Немачке укључени као ђаци Шесте 

београдске гимназије у редован процес наставе за школску 2017/2018 годину. 

Директор је сарађивао и са Удружењем бивших ђака и професора Шесте београдске гимназије чији су 

чланови помагали рад школе а уједно своје активности обављају у нашој гимназији. Директор је израдио 

Елаборат за верификацију новог смера и новог одељења за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику. Ново одељење према плану уписа треба да упишу ученици првог разреда за 

школску 2018/2019 годину. Значајна сарадња остварена је и са Градским секретаријатом за образовање а 

у оквиру пројеката који се тичу стварања квалитетних услова за рад школе. 

Директор је обављао и послове руковођења активом директора средњих школа ГО Звездара .Организовао 

и руководио састанцима овог актива који су одржани у средњим школама на  општини (3 састанка). 

У оквиру организације школских манифестација директор је кординирао рад на припреми организацији 

дана школе као и организације обележавања школске славе Светог Саве. 

У периоду од 01.02.2018 - 31.08.2018.године директор је, у оквиру својих надлежности, обављао следеће 

послове: преседавао је седницама наставничког већа укупан број 11, учествовао је у раду школског 

одбора на 4 седнице као и у раду савета родитеља на две одржане седнице. Директор је присуствовао на 

крају првог полугодишта седницама одељенских већа првог разреда. Директор је руководио радом 

педагошког колегијума на 5 одржаних  седница у овом периоду. У оквиру педагошког - инструктивног 

рада директор је посетио 12 часова предметних наставника након којих је са колегама разговарао о 

одржаним часовима указујући на добре и мање добре стране стране у методском присуству на одржаним 

часовима. У оквиру педагошког- инструктивног рада директор је у сарадњи са Школском управом 

спроводио мере на основу извештаја о стручно - педагошком надзору за предмет математика који је 

спроведен у овом периоду. Директор је и у другом полугодишту руководио радом Тима за 

самовредновање и учествовао у доношењу извештаја о самовредновању које је тим израдио и спровео за 

све области стандарда квалитета рада током фебруара, марта, априла и маја месеца 2018. године. Као 

руководилац Тима за школско развојно планирање директор је председавао састанцима тима (7 

састанака), током априла, маја и јуна, који је на основу горе наведеног извештаја о самовредновању 

сачинио нови Школски развојни план Шесте београдске гимназије за период 2018. – 2023. године. У 

оквиру рада Тима за инклузију директор је учествовао у раду тима на пет састанака од којих је један 

одржан у Школској управи Београд а одржан је и састанак са мрежом за подршку инклузивном 

образовању тј. са њиховим представницима.  

Такође је организовао и студију случаја којој су присуствовали представници Дома здравља и центра за 

социјални рад. Директор је покренуо и водио 5 васпитно - дисциплинских поступака у вези са повредом 

обавезе ученика. Такође је покренуо и  спровео поступак за утврђивање одговорности запосленог а по 

пријави родитеља. У школи су вршена 2 ванредна инспекцијска надзора у присуству директора школе, а 

такође је обављен један испекцијски контролни преглед. Директор је учествовао у раду Тима за заштиту 

од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања поступајући по  две пријаве од стране 

родитеља на рад наставника. У оквиру сарадње са локалном заједницом директор је присуствао 
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састанцима који су одржани у ГО Звездара, а такође је контактирао и полицијску станицу Звездара којој 

је упутио једну пријаву против НН лица везано за лажно пријављивање увреду наставника из школе. 

Директор је у оквиру сарадње са локалном заједницом обавио разговоре са представницом Центра за 

социјални рад ГО Звездара а у вези учешћа ученика Шесте београдске гимназије у оквиру пројекта 

Оебса, а које се односи на проблем насиља. У оквиру сарадње школе са Борачком организацијом ГО 

Звездара директор је учествовао у полагању венаца на споменик палим борцима и ученицима Шесте 

београдске гимназије и примио делегацију овог удружења у Шесту београдску гимназију. Као 

председник актива директора средњих школа ГО Звездара директор је председавао на 2 одржана састанка 

на којима је разматрана актуелна ситуација у средњим школама на нашој општини.  

Директор је одржао састанке са представницима Друштва за стране језике и учествовао у организацији 

Републичког такмичења из енглеског језика које је одржано у Шестој београдској гимназији. У оквиру 

регионалне сарадње, директор је присуствовао састанку директора региона бивше Југославије које су 

представљали гимназије из главних градова суседних држава који је одржан у Скопљу априла месеца и 

који је наставак регионалне сарадње која је започета у претходној години у Београду на иницијативу 

директора Шесте београдске гимназије.  

Током другог полугодишта директор је обавио разговоре и са представницима Синдикалних 

организација, како оних репрезентативних тако и оних за које није утврђена репрезентативност, а везани 

су за актуелна дешавања у гимназији.  

У оквиру стручног усавршавања директор је присуствовао Саветовању у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Друштва директора Републике Србије. У оквиру стручног 

усавршавања унутар установе директор је био учесник семинара Умеће комуникације заједно са 30 

наставника из школе. Директор је такође присуствовао и обуци коју је организовало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја за наставнике који ће предавати првом разреду у школској 

2018/19, а која је одржана у нашој школи за наставнике музичке културе са територије града Београда. У 

оквиру програма Темпус фондације Еразмус+ директор је присуствовао стручном усавршавању везаном 

за пројекте у јуну месецу 2018. године. Директор је био учесник на међународној конференцији и сајму 

„Нове технологије у образовању“.  

Директор је водио састанке Тима матураната школе а у вези организације прославе матуре и организације 

последњег наставног дана за матуранте у школи са акцентом на безбедност свих учесника у овим 

манифестацијама. Овај Тим је одржао 4 састанка а у раду су, осим представника матураната, учествовале 

и разредне старешине, помоћници директора и представници обезбеђења.  

Посебно треба нагласити активност везану за израду елабората за испуњеност услова и верификацију 

новог одељења у Шестој београдској гимназији - Смер за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику који је директор самостално урадио у фебруару месецу 2018. године и који је 

предат Министарству просвете, науке и технолошког развоја а потом и верификован, чиме је школа 

стекла право да у школској 2018/19 години упише и десето одељење првог разреда. У оквиру ових 

активности директор је у договору са наставницима математике Наташом Дабић Костић и Оливером 

Михаиловић организовао припремну наставу за ученике који конкуришу за одељење новог смера. 

Директор је, такође, на Факултету организационих наука и на Природно - математичком факултету, као и 

на Универзитету Сингидунум, обавио разговоре и договорио потписивање меморандума о сарадњи са 

овим високошколским установама везаним за сарадњу у области рачунарства и информатике, као део 

елабората. 

У оквиру сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, директор је активно 

учествовао на састанцима везаним за увођење изборних програма у гимназијама као и састанак везан за 

организацију пријемних испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

Током фебруара и августа месеца 2018. године директор је везано за кадровске потребе школе обавио 

интервјуе са наставницима – кандидатима за попуну упражњених места у Шестој београдској гимназији. 

Укупно је обављено 6 интервјуа за попуну 2 упражњена радна места.  

У оквиру финансијског пословања школе, директор је пратио извршење финансијског плана и плана 

набавки и у договору са стручним службама одлучивао о набавкама везаним за потребама школе.  

У оквиру сарадње са ученицима, осим присуства и разговора са представницима Ученичког парламента, 

директор је обавио 9 индивидуалних разговора на захтев ученика.  
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У оквиру сарадње са родитељима, директор је обавио 15 индивидуалних разговора и одлучивао у вези 

писаних захтева родитеља.  

У оквиру комуникације са запосленима, директор је организовао и водио састанке са запосленима из 

службе за административно – финансијске послове, као и са ненаставним особљем које ради на 

пословима одржавања хигијене. На овим састанцима разматране су теме везане за актуелну 

проблематику као и организацију рада.  

У оквиру реализације споразума о извођењу наставе кинеског језика, директор је одржао 4 састанка са 

наставницом кинеског језика која је од стране Института Конфучије, из НР Кине, ангажована као 

предавач у Шестој београдској гимназији. 

Са циљем за активнијом комуникацијом са запосленима, директор је организовао индивидуалне 

разговоре - укупно 6. Теме су биле везане за потребом запослених за професионалним развојем, као и 

њиховим доприносима и осећајем за припадност колективу.  

Током јула и августа месеца, директор је руководио организацијом уписа нове генерације ученика, 

организацијом рада на припремању годишњег Извештаја о раду школе за 2017/18 као и у изради Плана 

рада школе за школску 2018/19. Директор је формирао Тимове за нову школску годину и утврдио листу 

разредних старешина, а у оквиру израде распореда часова одлучивао о корекцији расподеле по 

предметним активима.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ПОДНЕО 

 ДИРЕКТОР ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 

             Раде Зејак 

4.  Извештај о реализацији наставе 

Одељење 

Број планираних и одржаних часова у школској 

2017/18. години 

Редовне наставе 

Планира

но Одржано 

 +/- 

1 1 1241 1194 47 

1 2 1393 1218 175 

 1 3  1220 1171 49 

1 4 1295 1241 54 

1 5 1292 1268 24 

1 6 1220 1187 33 

1 7 1220 1192 28 

1 8 1220 1140 80 

1 9 1221 1197 24 

2 1 1185 1174 11 

2 2 1320 1239 81 

2 3 1247 1147 100 

2 4 1227 1176 51 

2 5 1282 1247 35 

2 6 1148 1185 -37 

2 7 1214 1155 59 

2 8 1183 1157 26 
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2 9 1253 1246 7 

3 1 1147 1125 22 

3 2 1247 1615 -368 

3 3 1294 1243 51 

 3 4  1284 1211 73 

3 5 1284 1245 39 

3 6 1188 1133 55 

3 7 1293 1260 33 

3 8 1248 1203 45 

3 9 1183 1188 -5 

4 1 1110 1062 48 

4 2 1134 1107 27 

4 3 1150 1119 31 

4 4 975 1003 -28 

4 5 1150 1112 38 

4 6 1148 1084 64 

4 7 1162 1108 54 

4 8 1094 1046 48 

4 9 1089 1099 -10 

СВЕГА 43561 42497 1064 

 

 

5.  Извештај о реализације допунске и додатне наставе 

 

одељење додатна 

настава 

допунска 

настава 

1 1 1241 116   

1 2 1393 77   

 1 3  1220 73   

1 4 1295 153   

1 5 134 134   

1 6 128 128   

1 7 143 143   

1 8 124 124   

1 9 125 125   

2 1 115 115   

2 2 112 112   

2 3 126 126   

2 4 100 100   

2 5 137 137   

2 6 96 96   

2 7 117 117   

2 8 62 62   
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2 9 107 107   

3 1 101 101   

3 2 101 101   

3 3 127 127   

 3 4  120 120   

3 5 111 111   

3 6 126 126   

3 7 80 80   

3 8 135 135   

3 9 118 118   

4 1 62 62   

4 2 65 65   

4 3 52 52   

4 4 63 63   

4 5 105 105   

4 6 58 58   

4 7 48 48   

4 8 113 113   

4 9 48 48   

СВЕГА 3678 3678   
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6.  Извештај о раду одељењских старешина 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 1-1 

Одељење 1-1 има 31 ученика. Током школске 2017/2018.године одржано је 37 часова одељењског 

старешине, на којима се дискутовало о темама: 

-прилагодјавање ученика на нову средину 

-како одговорити захтевима који се пред ученике постављају? 

-предности И недостаци одељења са ученицима из великог броја основних школа (цак 15) 

-технике учења 

-анализа успеха 

-анализа изостанака 

-разговор о предстојећој екскурзији 

Одељење је веома складно, сложно и о свему се договарају. Постоји коректан однос медју ученицима. 

Двоје ученика било је у процесу индивидуализације због вршњачког насиља у основној школи код једне 

ученице и похадјања основне сшоле у Абу Дабију код друге ученице, што је показало добре резултате, 

јер су од недовољног успеха на полугодишту дошле до доброг успеха на крају године. 

За једног ученика израдили смо ИОП и у томе су, поред психолога и педагога школе, учествовали сви 

чланови одељењског већа осим предметних наставника рачунарства и информатике, ликовне културе и 

музичке културе, који су проценили да овај план није неопходан ученику да би добио оцене. 

Чести контакти одељењског старешине и психолога школе са учеником И његовом мајком довели су до 

добрих резултата на крају школске године, јер је ученик постигао добар успех и, што је веома вазно , 

напредовао  у активностима које оснажују и осамостаљују његову личност, стичући на тај начин додатну 

мотивацију за даљи рад на развијању компетенције за учење како се учи, за вршњачко учење и даље 

развијање и јачање самопоуздања и сопствених капацитета. 

С обзиром да велики број ученика иде на екскурзију, то ће у другом разреду додатно утицати на 

побољшање и развијање позитивне и подстицајне климе у одељењу,а она је и у 1.разреду била веома 

пријатна током целе школске године. 

У Београду, 5.7.2018.                                                                одељењски 

старешина 

                                                                                                           Соња Пантић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 1-4 

У току школске 2017/2018. године , у одељењу 1-4 је одржан 31 Час Одељенског старешине . 

На ЧОС-у су разматране предвиђене теме, као и текући проблеми ученика, у вези са изостанцима, 

оцењивањем,  односима између самих ученика , као и ученика и наставника у Одељенском већу. 

Проблеми су решавани са мање или више успеха, будући да је седам ученика имало опомену Одељенског 

старешине услед повећаног броја неоправданих изостанака. Изостанци су најчешће последица кашњења 

на прве часове. 

Одељенски старешина је била на дужем боловању и, будући да није било замене, дошло је до пропуста , 

услед чега су поједини проблеми дошли до већег изражаја. Овим поводом су 11.05.2018. ЧОС-у  

присуствовали директор и педагог школе. 

У одељењу је покренут један Васпитно-дисциплински поступак 28.05.2018. године за ученика Филипа 

Кржеља, због туче са учеником Драганом Русићем (1-3). Директор је 18.06.2018. обуставио васпитно-

дисциплински поступак  без  изречених мера за поменуте ученике, а након опсежног ангажовања и 

сарадње ПП службе, директора, родитеља и одељенског старешине, као и самих ученика. Након 
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поменутог случаја, а на основу медицинске документације за ученика Филипа Кржеља је покренута 

индивидуализација наставе. Све активности су имале позитиван учинак. 

Друга индивидуализација је покренута за ученика Стефана Владислава Радића, који је, услед  повреде 

ноге на часу физичког васпитања, био на дужем одсуству. И ова индивидуализација је значајно 

допринела  успешном завршетку школске године за ученика. 

У одељењу има још неколико ученика, који би потенцијално били кандидати за индивидуализацију, 

услед здравствених проблема или проблема са социјализацијом и учењем. У вези са тим Одељенски 

старешина је обавестила Одељенско веће. 

Одељенски старешина 1-4 

Марија Богићевић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА I-5  

 

одељењски старешина Јасна Перић 
 

На почетку школске 2017-2018. године у одељење I-5 уписан је 31 ученик. Бројно стање током школске 

године је остало непромењено. 

Ученици одељења и њихови родитељи су током школске године сарађивали на постизању планираних 

образовно васпитних циљева. Није било потребе за појачаним васпитнодисциплинским радом с 

појединцима у одељењу. 

Праћење  прилагођавања школским обавезама, развој мотивације за интензивнији рад  и развијања 

колективног духа и тимског рада реализовани су кроз следеће дебатне теме: 

 Насиље у школи, кући и душтву; 

 Знањем против болест; 

 Мој тајни пријатељ; 

 Како помоћи другу; 

 Да ли је данас школовање сизифов посао?; 

 У моди је: место за излазак, култура понашања, музика, стил,...; 

 Љубав и сексуалност; 

 Мој дневник: Љубав је моје име (читање поезије); 

 Да ли је хуманост важна особина наше личности; 

 Друштво и другарство. 

Ученици одељења су били врло активни у реализацији свих облика ваннставних активности и 

такмичењима. Ученици добро сарађују, бодре и подржавају једни друге. О својим активностима у школи 

израдили су презентацију за родитеље која је нашла место и на школском сајту као пример доброг и 

успешно организованог одељења.  

Посебно бих истакла чињеницу да су у овој школској години ученици I-5 одељења најредовније похађали 

наставу и имају најмањи број изостанака у школи. 

 

 

Извештај рада разредног старешине 1/6   Зринке Шандор 

У одељење је уписано 28 ученика, а на полугодишту су стигла још два ученика, тј. ученице. Часови 

разредног старешине су реализовани. Радили смо много на понашању ученика и на стварању лепих 

пријатељских односа међу ученицима. Разговарали смо о томе како се учи, зашто није добро изостајати 

са настави и мислим да смо постигли добре резултате. Разговарали смо о култури одевања, култури 

исхране, култури опхођења и култури говора. Ученици су паметно и разложно размишљали и 
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разговарали. Атмосфера и радна дисциплина су добри у 1/6. Посебно се ученици лепо друже и помажу 

једни другима. 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДЕЉЕЊА 1-7 

  

На почетку школске године уписано је 30 ученика, на крају полугодишта исписана је једна ученица. 

Бројно стање ученика на крају другог полугодишта је 29. Број одржаних часова одељенског старешине је 

38. Најчешће теме на часовима одељенске заједнице су биле: понашање ученика на часовима, изостанци 

ученика, оцене и општи успех ученика, проблеми ученика са наставником математике, дружење и 

узајамна помоћ међу ученицима. Часовима одељенске заједнице неколико пута присуствовали су 

директор, педагог и психолог школе. У одељењу није било ученика за ИОП. Појачан васпитни рад 

покренут је за три ученика, због изостанака и због понашања неких ученика овог одељења. 

Дисциплински поступак везан за понашање ученика је у току. 

Београд, 5.7.2018. 

    Одељенски старешина 1-7 

    Данијела Грујовић 

 

Извештај о раду одељенског старешине I-8   

     У одељењу I-8 укупно је одржано 29 часова одељенске заједнице. Није било потребе за 

организовањем индивидуалног образовног плана за ученике. 

        Током школске године није покренут ни један поступак појачаног васпитног рада. Мањи проблеми, 

у односима између ученика или односима између професора и ученека, решавани су уз помоћ 

одељенског старешине и родитеља кроз разговор. Сви родитељски састанци су одржани по плану. 

Велики број ученика је учествовао у ван наставним активностима (тенис, фолклор, плес, 

авиомоделарство, кошарка, учествовање у истраживачкој станици Петница за предмет биологија, 

учествовање у хуманитарном концерту). 

    Сви ученици су завршили први разред са примерним владањем . 

Одељенски старешина 

Ана Стојиљковић 

Извештај о раду разредног часа 1-9 
Драгана Бранкпвић Срзић 
Ппщуп су ушенићи дпщли из разних щкпла, разних средина, циљ је бип да се щуп пре уппзнају, здруже и 
заппшну нпви спцијални живпу у нпвпј суредини кпја ће урајауи наредне шеури гпдине.  Те су прве недеље 
щкпле заппшеле наще акције дружеоа и уппзнаваоа, једнпм месешнп пдлазак у ппзприщуе, некп 
едукауивнп предаваое, и наравнп нещуп щуп сам град Бепград нуди : 

1. 9.9.'17 пдлазак у пбилазак Зпп вруа 

2. ''Нпћ исураживаша''- щеуоа и разгледое музеја и града 

3. Зпвем се, дали су ми име пп...разгпвпр у кругу 

4. 26.9 .'17  ''Свирај уп ппнпвп Сем''- Бепградскп драмскп ппзприщуе 
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5. Кад ппрасуем бицу... разгпвпр у кругу 

6. 15.10.'17  ''Елинг''- Бепградскп драмскп ппзприщуе 

7. 17.10.'17 ''Ја и мпје здравље''- врщоашка едуксција вплпнуера Црвенпг крсуа 

8. Тајне, предрадуде.. разгпвпр у кругу 

9. 26.11.'17 ''Анђели шувари''- Бепградскп драмскп ппзприщуе 

10. ''Хигијена, пре свега''- врщоашка едукацијавплпнуера Црвенпг крсуа 

11. 7.11.'17 Хуманиуарна акција-''Щума пева''прикуљаое нпвца и садоа два бпра испред щкпле 

12. ''Фесуивал науке''15.12.-17 

13. Присусувп Свешанпј академији ппвпдпм Дана щкпле 

14. 24.12.'17  ''Перверзије из Шикага''- Ппзприщуе Славија 

15. ''Тајни пријауељ''- размена ппклпна 

16. ''Чпрч и Харплд''- предсуава за прпфеспрску децу за Нпву гпдину 27.12.17 

17. ''Дан љубави''- размена лепих реши, мисли уајнпвиуп пууем цедуља 

18. 22.2.'18  '' Мени живпу знаши''- врщоашка едукација ушеника и вплпнуера Црвенпг крсуа 

19. Св. Сава- свешана сала щкпле 

20. 2.3. '18 присусувп и ушещће у јавнпм шаси ''Алкпхпл виђен крпз прирпдне друщувене и 

хуманисуишке науке'' 

21. 6.3.'18 '' Алкпхплизам- знаоем прпуив прппасуи''-врщоашка едукација 

22. 16.3.'18  ''Неки уп впле вруће''- Пан уеауар 

23. 19.4.'18  ''Кршмарица Мирандплинда''- Бпщкп Буха 

24. 11.5. '18  Упзнај свиј град да би га висе вплеп- врщоашка едукација 

25. 13.5'18  Ресавска пећина, манасуир манасија, Прирпдоашки ценуар- врщоашка едукација 

26. 19.5.'18 Нпћ музеја- Хемијски факулуеу 

27. 25.5.'18  Обилазак Белпг двпра 

Осуали шаспви су били разгпвпр п уекућим прпблемима, преилагпђаваоу ушеника на щкпли, рад насуавника, ппједини захуеви 
кпјису пни смаурали да су неизвпдоиви. Сређиваоу педагпщке дпкуменуације. Врщоашкпј едукацији и ппмпћи унууар 
разреда. 
Ппсвећена је већа пажоа Цвеукпвић Лаву јер живи у дпму и уренира кпщарку у ,,Паруизану'', самп да сашекају да се врауи са 
уурнира, да га пиуају кплеге кад буде спреман. Анђелкпвић Ана, да јпј се изађе у сусреу и да сашекају кплеге да се ушеница јави 
да пдгпвара.  

 

Извештај о раду одељенске заједнице 

У току школске године одржано је 39 часова одељенске заједнице. У одељењу није било већих проблема. 

Односи у одељењу су врло пријатељски, ученици лепо комуницирају међусобно  и радо помажу једни 

другима у савладавању градива. Као разредни старешина могу да кажем да  имам врло добар однос са 

ученицима; лако се договарамо око битних ствари и они поштују договоре. Дисциплина на часовима је 

задовољавајућа. 

                                                                                                                                        Јована Белић 

 

Извештај о раду одељенског старешине одељење: II-3 

У раду са одељење није био проблема. Некада буду немирнији, али реагују aдекватно на опомене, тако да 

није тешко радити са њима. Приметно је да знатно више уче пред крај класификаионх периода и када им 

долазе родитељи у школи. Инсистирано је да изостанке правдају искључиво родитељи лично доласком у 
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школу, иако су неки негодовали због те обавезе. Неки ученици се издвајају одличним успехом и поред 

ваннаставних активности. Ученик који је и ову школску годину завршио са свим одличним оценама – 

Цвијић Лука, је учествовао и на републичком такмичењу из књижевности. Лазар Парежанин је остварио 

одличан успех и поред похађања музичке школе, и учествовања на музичким такмичењима (освојио 

награду и као представник школе на Звездаријади). Николић Душан озбиљно тренира одбојку, а Радић 

Киша је у Истраживачкој станици Петница учествовала на програму друштвених наука. Нису приметни 

озбиљнији проблеми у међусобним односима ученика у одељењу. 

 одељењски старешина  

Жељко Матић 

 

 

 

Извештај одељењског старешине 

Од планираних 35 часова одељењског старешине реализовано је 33. Најчешће теме које су се обрађивале 

на овим часовима су: психоактивне супстанце, насиље, конфликтне ситуације, успех ученика и 

дисциплина. 

    

Од 31 ученика у одељењу II5, ниједан ученик није похађао наставу по ИОП-у, нити индивидуализaцији. 

Троје ученика је имало изречене мере које су повлачиле адекватно смањење оцена из владања, па је код 

њих спроведен појачан васпитни рад. У рад са овим ученицима укључена је психолошко-педагошка 

служба, као и активна сарадња са родитељима. Резултати оваквог рада допринели су побољшаном 

понашању двоје, од троје ученика, па је сходно томе, њима повећана оцена из владања (са добар (3) на 

врло добар (4) и са врло добар (4) на одличан (5)). Трећи ученик није показао позитивне промене у 

понашању и он је завршио разред са оценом из владања врло добар (4). 

  

Велики број ученика је ишао на општинска, градска и републичка такмичења из предмета: српског језика 

и књижевности, математике, физике, хемије, биологије и историје. 

  

На крају другог разреда општи успех одељења је 4,41.  

                                                                                             Одељењски старешина     

                                                                                                       Сандра Трпковић 

 

Извештај одељењског старешине 2/7 

 

На почетку школске године  био је 31 ученик, а на крају 30 ученика. 

Одржано је 35 часова одељењског старешине. 

Реализоване су скоро све теме према плану одељењског старешине који сам приложила. Поред текућих 

питања која су се тицала административних послова које обавља одељењски старешина обрађене су и 

друге теме из живота школске омладине и проблема са којима се сусрећу. 

Реализована је ексурзија ученика према предвиђеном програму. 
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У одељењу није било дисциплинских проблема. Настава се одвијала према плану, а предметни 

наставници нису имали примедби око рада у одељењу. Није било негативних оцена на полугодишту и 

крају школске године. Само је једна ученица упућена на полагање разредног испита из четири предмета. 

Највећи проблем у одељњу био је велики број изостанака, како неоправданих, али много више 

оправданих. То је била тема часова одељењске заједнице и неколико родитељских састанака. Одржано је 

укупно пет родитељских састанака. Родитељи су редовно користили право доласка на „отворена врата“. 

Сарадња са свим члановима одељењског већа била је веома добра. 

           Одељењски старешина 

           Драгана Мишић, професор историје 

 

Извештај одељенског старешине II-8 

У одељењу II-8 током школске године дошло је до промене броја ученика, уписало се још 2 нова 

ученика. Настава се одржавала без већег одступања од планираних часова, ученици су освајали награде 

на такмичењима, учествовали у Петници, били у Народној банци Србије, радили у Парламенту, 

секцијама, хуманитарним акцијама, скоро сви су били на екскурзији. Једна ученица је са 5,00 просеком. 

Није их било на поправном испиту, немамо ИОП. Специфично је да је одељење удружено у доброј 

комуникацији. Опомене су извођење због изостанака, мада смо и по томе били у просеку у односу на 

друге разреде, или учесталих лакших повреда обавеза. Неке текуће проблеме смо решавали са 

психологом, педагогом, директором и родитељима у позитивном смеру за ученике. 

                                                                                    Одељенски старешина 28 

                                                                                 Ковачевић Ана 

Извештај ОС 2/9  

У одељењу 2/9 је 23 ученика и сви су успешно завршили други разред. 

Одржано је 32 часа ОС. 

Није било потребе за индивидуализацијом наставе,није било ученика у процесу појачаног васпитног рада. 

Учествовали су на јавним и угледним часовима,такмичењима,иностраним студијским путовањима 

Остварена је добра сарадња са ученицим,родитељима и предметним насатвницима. 

  

                                                                                                   ОС Весна Параушић 

 

Извештај о рааду одељењског старешине 3-3  Сузане Ђолић за школску 2017/18. годину 

Бројно стање ученика је непромењено од почетка до краја школске године, Одржано је 36. часова 

одељењске заједнице и одељењског старешине. Старешинство је за време дужег одсуствовања разредног 

старешине Сузане Ђолић, преузела професорка филозофије Маловић Љиљана. У току школске године 

није било никаквих проблема, ученици су марљиво, вредно учили и постигли су веома добар успех. 

Показали су зрелост и одговорност у раду. На часовима Одељењске заједнице су показивали креативност, 
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као и критичност у дискусијама и разговорима. У одељењу се негује дух толеранције, међусобног 

уважавања и поштовања. 

Извештај рада одељенског старешине одељења III-4,  

          У одељење III-4 почетком школске године је уписано 33 ученика, 23 девојчице и 10 дечака. Сви 

ученици су завршили трећи разред у јуну, са позитивним успехом. 

         Почетком октобра, ученици су са својим разредним старешином ишли у Грчку, на екскурзију. 

Путовање је прошло у најбољем реду, без инцидената. 

          Почетком школске године су ђаци много изостајали, те је на седници Одељенског већа на крају 

првог квалификационог периода договорено да оправдања доносе родитељи лично. И заиста, број 

изостанака се смањио, нарочито у другом полугодишту. 

          Такође, на седници Одељенског већа 26.6.2018. године су поједине колеге похвалиле ученике, да 

су сазрели и неки значајно поправили успех, са чим се и разредни старешина сложио. Углавном је успех 

ђака бољи него у претходном разреду, мада има места и за даље побољшање.  

Одељенски старешина одељења III-4 

Лидија Кечкић 

Извештај разредног старешине одељења 3-5 

- Часови одељењске заједнице су реализовани по плану. 

- Часови са родитељима , ткз. отворена врата и родитељси састанци одржавани редовно . Остварена лепа 

сарадња и међусобно разумевање и поштовање. 

 - Екскурзија протекла без проблема. 

- Током наставне године ученици су се понашали пристојно. 

-  Само 3 ученика , због повећаног броја неоправданих изостанака, имају  владање врло добар (4), док су 

остали примерни  и сви ученици су  успешно завршили 3. разред , нема ученика  на поправном испиту . 

- Колеге из одељењског већа увек  излазиле у сусрет ученицима и разредном старешини када је то било 

потребно. 

  

                                                                                                     Разредни старешина, 

                                                                                                      Људмила Башић 

 

Извештај о одељењу 3-6  

У одељењу 3-6 није било посебних облика рада, у смислу индивидуализације. Карактеристицно је било 

то сто је у школској 2017/2018. години ученица Асиа Карери, полазник програма размене ученика у 

оквиру организације ИНТЕРКУЛТУРА  провела школску годину у одељењу III-6. Од почетка је 

показивала одговоран однос према настави. Редовно је присуствовала свим часовима, спремна за све 

планиране активности. Одсуствовала је са наставе само када је имала планиране активности са 

организацијом Интеркултура. 

Мотивисана за напредак пратила је активно и у континуитету инструкције наставника, а у савлађивању 

предвиђених садржаја консултовала је своје вршњаке менторе. Свакодневна школска искуства 

унапређивала је са ученицима одељења што јој је омогућило да учи у школи. На овај начин развила је  
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спремност учења у различитим ситуацијама и унапредила способност примене наученог у свакодневном 

животу. 

Стечене компетенције вршњачке едукације и тимског рада искористила је за приказ презентација или 

излагања на часовима, о чему постоје и појединачни извештаји наставника. 

До краја школске године савладала је српски језик на завидном нивоу, тако да се и међусобна 

свакодневна комуникација са наставницима и ушеницима одвијала на српском језику. 

Асијина посвећеност мисији да учини лични напредак у потпуно новом окружењу заслужује сваку врсту 

похвале.  

Одељењски старешина 

Светлана Златановић 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТЕРЕШИНЕ 3/8 

 Сви часови предвићени наставним планом и програмом успешно су реализовани без већих одступања. 

 У одељењу није било никаквих проблема. Комуникација међу ученицима као и њихова са професорима 

била је одлична а сарадња одељ.старешине са родитељима савршена. 

 Одељење је школску годину завршило са просечном оценом 4,32, најмањим бројем изостанака и само са 

једним учеником који има четворку из владања. 

 На екскурзији су се владали примерно и били похваљени за понашање. 

 Одељење се истицало по учешћу у ваннаставним активностима: 

Новембарски дани Соње Жарковић 

(презентација школе у ТЦ “Ушће”, Спортско-математичко такмичење у ОШ “Дринка Павловић”,   

“Каријерно вршњачко вођење”-Јакшић и Миљковић 

Јакшић-организација свих хуманитарних турнира и других акција по школи, активно учешће у раду 

ученичког парламента 

Радовић Ђ.-прво место на општини и треће у граду (одбојка) 

Радовић Ђ, Тијанић Т и Николић А. прво место на општини и друго на граду (Атлетика-екипно) 

Лабало Л.-прва награда са драмском секцијом 

Николић А. Учешће на Гимназијади 

18 ученика је учествовало у реализацији и свим презентацијама јавног часа из Хемије 

Учешће у споту, прeдстављање школе на ФОН и пилотској обуци у Вршцу итд. 

 

 Извештај ОС 3-9 

   

У одељењу 3/9 је 29 ученика и сви су успешно завршили трећи разред. 

Одржано је 30 часова ОС. 

Није било потребе за индивидуализацијом наставе,није било ученика у процесу појачаног васпитног рада. 

Учествовали су на јавним и угледним часовима,такмичењима (историја-учешће на републичком 

такмичењу). 

Остварена је добра сарадња са ученицим,родитељима и предметним насатвницима. 

  

                                                                              

                                                                                         ОС Славица Калинић 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 4-1 

 

Како је ова школска година последња фаза школовања акценат је стављен на усмеравање и припремање 

ученика за упис на факултет. 

У току ове школске године, као и претходних није било неких проблема у раду са ученицима, као ни у 

сарадњи са родитељима. Сви ученици су имали примерно владање. 

Није било дисциплинских поступака против ученика. 

Није било ни индивидуализованог рада са ученицима. 

Сви ученици су у јуну завршили разред, није било разредних испита. Матурски испити и одбрана 

матурских радова су протекли без проблема. 

Сарадња са колегама у оквиру Одељењског већа је све четири године била одлична. 

  

Београд, 23.08.2018. 

           Одељењски старешина                                                  

           Наташа Дабић Костић                                                  

 

 

Извештај о раду Одељенског старешине 4-5 

  

У школској 2017./18.год. у одељењу 4-5 није било индивидуализованог облика рада нити појачаног 

васпитног рада. Због трагичне смрти једног ученика овог одељења радило се на превазилажењу кризне 

ситуације и јачању међусобне подршке у превазилажењу исте. На почетку школске године говорило се о 

организацији и извођењу матурске екскурзије ,а акценат у раду током целе године је био на усмеравању 

ученика за одабир факултета и даљег школовања . Сви ученици су успешно завршили школску годину са 

примерним владањем и успешно положили матурски испит. Сарадња Одељењског старешине је била 

добра током целе школске године како са ученицима тако и са родитељима и колегама из већа. 

           Одељењски старешина  

          Бојана Антанасијевић, наставник хемије 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ПДЕЉЕОСКПГ СТАРЕШИНЕ 4-6 
Обзирпм да су пве щкплске гпдине ушеници заврщавали пву фазу щкплпваоа акценау је 
суављен на усмераваое и припремаое ушеника за следећу фазу, упис на факулуеу. 
У упку пве щкплске гпдине, кап и преухпдних није билп неких већих прпблема у раду са 
ушеницима, кап ни у сарадои са рпдиуељима. Самп један ушеник је имап из владаоа 
пцену врлп дпбар (4) и уп збпг непправданих изпсуанака а сви псуали ушеници су имали 
примернп владаое.  
Није билп дисциплинских ппсуупака прпуив ушеника, кап ни индивидуализпванпг рада са 
ушеницима. 
Сви ушеници су у јуну заврщили разред, није билп разредних испиуа. Мауурски испиуи су 
прпуекли без прпблема, кап и пдбрана мауурских радпва. 
Сарадоа са кплегама у пквиру Одељеоскпг већа је све шеуири гпдине била пдлишна. 
 
Одељеоски суарещина                                                 Бепград, 04.07.2018. 
Јасмина Перунишић 
 

Извештај о раду Одељењског старешине 4-7 
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У школској 2017./18. год. у одељењу 4-7 није било специфичности у остваривању наставног процеса као 

у претходним годинама. Није било дисциплинских поступака против ученика, као ни 

индивидуализованог облика рада. Акценат је стављен на усмеравање ученика на одабир даљег 

школовања и будућег занимања. Сви ученици су успешно завршили разред са примерним владањем као и 

матурски испит.Сарадња са родитељима и колегама из Одељењског већа била је континуирано добра. 

          Одељењски старешина   

          Ана Јоковић, наставник математике. 

  

 

ИЗВЕШТАЈ ОС 4-9 

У школској 2017/2018.год. била сам ангажована као ОС 4-9. 

Ученици су међусобно остваривали и ове, као и претходних година изванредну сарадњу. Завршили су 

сви четврти разред у јуну2018. Нико није ишао на поправни ни разредни испит. Постигли су следећи 

успех: 18 одличних, 5 врлодобрих и 3 добра ученика. 

Одржано је 29 часова одељењског старешине. На овим часовома говорило се о професионалној 

оријентацији, о другарству, о борби против насиља свих облика, о равноправности, о узајамној помоћи у 

учењу..... 

Ученици су ме известили о уписаним факултетима и положеним пријемном испитима. 

Јелена Петровић 100 поена Машински факултет, 

Богдановић Радош 

Милица Талески фармација, смер биохемија буџет, 

Сарић Јован ЕТФ буџет, 

 Топаловић Ана ЕТФ 82 поена, буџет, 

Шупић Марко Машински факултет, 

Стамболовић Анђелија Машински факултет, буџет, 

Јевремовић Андреј хемијско инжењерство на ТМФ, буџет, 

Кузмановић Ања биохемија ПМФ буџет.......... 

За сада имам ове информације 

 Маја Дабић 

 

7.  Извештај о раду стручних органа школе 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину. 

I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПСИХОЛОГА- Израда годишњег и месечних планова рада психолога, плана 

посета одељењским заједницама првог разреда и плана тестирања професионалних интересовања 

матураната; 

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 (28 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, израда Школског развојног плана и 

Школског програма, организација матурских и осталих испита, организација семинара и ваннаставних 
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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, директором, 

помоћником 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 директором, посећен  је час у одељењу у којем је постојао приговор на рад 

наставника (час математике у одељењу II-9) и час физике ради стицања права наставника за полагање 

испита за лиценцу (II-9), као и присуство на јавним часовима хемије „Алкохол виђен природним, 

друштвеним и хуманистичким наукама“ у организацији Драгане Бранковић-Срзић, наст.хемије (2.III 

2018.) и социологије „Кич 90-их“ у организацији Владимира Живановића, наст.социологије.   

Сарадња са предметним наставницима односила се на следеће послове: израда плана 

индивидуализације и прилагођеног индивидуалног плана (ИОП 1 за два 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. 

Према Записнику о ванредном инспекцијском надзору (VII-06 бр.614-1468/2017 од 19.12.2017.г.) и  

налогу директора (1/38 од 28.12.2017.г.), стручни сарадници су сачинили план активности за 

коонтинуирано праћење рада наставника Јована Кнежевића, пружање стручне помоћи и предлагање мера 

за унапређење квалитета рада, као и извештај о реализацији планираних активности на крају првог и 

другог полугодишта. 

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 328 разговора са одељењским 

старешинама и предметним наставницима и 9 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 и одељењске старешине. 

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 2016.г. као и подаци о ученицима који су у процесу 

индивидуализације током школске године. 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Свечани пријем родитеља и ученика првог разреда (4.IX 2017.г.) у сарадњи са директором, 

помоћницима директора, педагогом и одељењским старешинама. 
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У оквиру манифестације Новембарски дани Соње Жарковић реализована је радионица за ученике 

и одељењске старешине првог разреда „Да учење не буде мучење“ сарадњи са Иваном Маћешић, 

наст.психологије и Владимиром Живановићем, наст.социологије (24.XI 2017.г.). 

Учешће на Другој конференцији о вршњачком насиљу „Друг није мета“ одржаној у Дому 

омладине 17.V 2018.г. – присуствовало 6 ученика I-5 одељења, одељењски старешина Јасна Перић. 

Учешће представника Ученичког парламента и психолога на трибини „Улога филма у борби 

против насиља“, одржаној у просторијама општине Звездара, и припреме ученика за конкурс за најбољи 

видео клип против вршњачког насиља „Огласи се“ у оквиру фестивала културе младих „Звездаријада“. 

Свечани пријем ученика основних школа заинтересованих за упис наше школе (26.IV 2018.) 

У оквиру међународне размене средњошколаца „Интеркултура“ наша школа је примила ове 

школске године у трећи разред ученицу из Италије, која је успешно усвојила језик и уклопила се у 

средину. 

             Помоћ у организацији трибине „Шта заправо славимо 8.марта“ у организацији 

Владимира Живановића, наст.социологије (8. III 2018.) 

  

УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА, КОМИСИЈА И ТИМОВА 

Наставничко веће - Учешће у припреми и реализацији 16 седница наставничког већа у сарадњи са 

директором, помоћником директора и педагогом кроз сладеће активности: новине у ЗОСОВ-у, извештај о 

самовредновању, Школски развојни план и Школски програм, извештавање о упису ученика, 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, Тима за каријерно вођење и Тима за психолошке кризне интервенције. 

Одељењска већа - Учешће у раду редовно планираних одељењских већа (4 у току године) и у раду 

18 ванредних одељењска већа која су заказивана према специфичним потребама: подршка одељењу и 

поједницима због трагичних догађаја (3 седнице), информисање о специфичним тешкоћама ученика и 

индивидуализовани план рада (13 седница), информисање о ученици која је у оквиру размене 

„Интеркултура“ дошла из Италије и информисање о насилној ситуацији између ученика (1 седница). 

Педагошки колегијум – Учешће на 5 састанка и 1 састанак стручног већа математике кроз 

разматрање тема: упознавање са новим ЗОСОВ-ом, верификација прилагођеног ИОП-а за два ученика и 

праћење реализације, упознавање са мерама просветне инспекције, анализа Годишњег плана и програма у 

оквиру самовредновања рада школе (фокус група). 

Стручни тим за самовредновање рада школе – Кроз 9 састанака и групни рад чланови су спровели 

самовредновање рада школе и о томе сачинили Извештај који је презентован на Наставничком већу, 

Школском одбору и Савету родитеља. 

Стручни тим за школско развојно планирање – израда Извештаја о реализацији програма за 

претходну школску годину и израда новог Школског развојног плана за период 2018-2022. Који је 

презентован на  Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља. 

  

Стручни тим за развој школског програма – Припреме за израду новог Школског програма. 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи – 

Учешће у раду Тима кроз координацију, вођење записника, извештавање о раду и организовању и 

реализацији активности предвиђених планом приказано у Извештају о реализацији програма заштите 

ученика од насиља за шк. 2017/2018. годину. 
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Тим за реаговање у крозним ситуацијама - Тим је ове школске године интервенисао поводом 

трагичне смрти ученика 4-5 кроз рад Наставничког већа (31.VIII 2017.), Одељењског већа (1.IX 2017.), 

одељењске заједнице (5.IX 2017.) и родитељског састанка (7.IX 2017.). 

  

Тим за инклузивно образовање – Ове школске године Тим је први пут донео одлуку о изради два 

прилагођена ИОП-а, пратио њихову реализацију и вредновао постигнуте резултате кроз сарадњу са 

наставницима, тимовима за додатну подршку за сваког ученика и Педагошким колегијумом, а сарадња и 

подршка су добијене и од Мреже за подршку ИО.  Све активности Тима приказане су у Извештају о 

реалиазцији програма инклузивног образовања у шк.2017/2018.г. 

Тим за каријерно вођење  Рад тима представљен је у Извештају о раду тима за каријерно вођење за 

школску 2017/2018.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 (15.VI 2018.г.). 

  

             Комисија за формирање одељења првог разреда – у периоду 10. од  12.VII 2018.г.  

комисија од   5 чланова је формирала 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 

252 разговора са ученицима, a 29  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: 

Ученици који имају тешкоће у учењу,  лош успех или нередновно похађају наставу - 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 9 ученика 

првог разреда. 

Ученици који су својим понашањем учинили тежу повреду радне обавезе и против којих је 

покренут васпитно-дисциплински поступак – Ове школске године покренуто је 6 поступака која су 

окончана изрицањем 2 укора директора, а за 4 ученика је обустављен поступак јер је појачан васпитни 

рад довео до побољшања (због насилног понашања III нивоа - два ученика I-3 и I-4, због насилног 

понашања I и II нивоа – два ученика I-7,  због непримереног понашања на екскурзији – један ученик IV-8 

и због непримереног понашања и неоправданих изостанака – 1 ученик II-8). 

У току школске године за 23 ученика је сачињен план индивидуализације, за два ученика 

прилагођени ИОП1 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. 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 (10 

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 (три жалбе на 
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коначну оцену из предмета и једна на оцену из владања)  на крају школске године решаване су у сарадњи 

са директором, одељењским старешином и предметним наставником. 

Целокупан саветодавни рад обављен је у сарадњи и уз консултације са директором, помоћницима 

директора, педагогом, 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.г.) разматране су и 

друге ситуације у сарадњи са одељењским старешином и предметним наставницима – решавање сукоба 

између два ученика III-7, заустављање вршњачког насиља из основне школе у I-1 и реаговање на жалбу 

наставника за непримерено понашање ученика на часу у II-8. 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – Ове школске године сарадња са парламентом подразумевала је 

помоћ у састављању дневног реда и организацији прве седнице, као и помоћ у организацији и 

реализацији пројеката парламента (Свечани дочек ученика основних школа). 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - У оквиру првог разреда одељењске старешине су 

анкетирале ученике о разлозима за упис гимназије и о даљим професионалним плановима са 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 два ученика четвртог разреда дате су препоруке за конкурс на факултете у иностранству. 

  

МОЛБЕ УЧЕНИКА - Разматрање и решавање молби ученика за упис у школу (2 молбе), прелазак 

у друго одељење (6 молби) 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 30 ученика извршена је коришћењем препоручених тестова. 23 ученика наше школе постали су 

полазници Истраживачке Станице Петница. 

  

IV САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 

САВЕТ РОДИТЕЉА - Сарадња са Саветом родитеља остварена је кроз присуство седницима 

(11.XII, 1.III, 26.IV) а односила се на разматрање успеха ученика на крају класификационих периода, 

разматрање заштите ученика и превеције насиља, упознавање са активностима у оквиру програма 

каријерног вођења и професионалне оријентације, усвајање извештаја са реализованих акскурзија и избор 

представника Савета родитеља за општински СР. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – На почетку школске године организован је заједнички родитељски 

састанак (4.IX 2017.г.) 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 четвртих разреда (7.IX 2017.г.) на којем су упознати са програмом 

каријерног вођења и професионалне оријентације. 

ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА - У евиденцији о индивидуалном 

раду са ученицима, родитељима и наставницима забележено је 160 разговорa са родитељима, а 
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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 су радили 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; Анализа и презентација резултата самовредновања рада школе. 

VI ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

У реализацији рада са талентованим ученицима остварена је сарадња са Истраживачком станицом 

Петница, Центром за таленте и Школом за таленте; 

Ваннаставне активности реализоване су кроз сарадњу са општином Звездара, Институтом за 

психологију и Удружењем „Друг није мета“. 

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 и Мрежи са подршку ИО. У праћењу 

хоризонталне проходности ученика обављене су консултације са VII београдском гимназијом. 

Остварена је сарадња са Филозофским факултетом у Београду у реализацији истраживања 

студента психологије. 

Сарадња са „Интеркултуром“ у пријему и праћењу ученице која је дошла из Италије у оквиру 

размене средњошколаца. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Учешће на семинару „Емоционална интелигенција и успешност у послу“ у организацији 

Балканског савета (12.X 2017.) 

- Присуство секцији стручних сарадника основних и средњих школа Србије (17.X 2017.г.); 

- Учешће на семинару „Нови ЗОСОВ и Правилник о сталном стручном усавршавању“ у 

организацији Министарства просвете (31.X 2017.г.); 

- Учешће у семинару „Умеће комуникације“ у организацији Психокода (1-3.II 2018.г.); 

У оквиру унутрашњег стручног усавршавања, у сарадњи са Иваном Маћешић, наст.психологије и 

Владимиром Живановићем, наст.социологије, организована је радионица за ученике и одељењске 

старешине „Да учење не буде мучење“, као и трибина „Зашто заправо славимо 8.март?“ у сарадњи са 

Владимиром Живановићем, наст.социологије. 

                                                                                           Љиља Живанић, психолог 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ПЕДАГОГА ШКОЛЕ  

            ШКОЛСКА  2017-2018. 

Извештај урађен на основу Правилника о раду стручних сарадника(Просветни гласник, бр. 5-2012.од 

19.6.2012.) 

Педагог  школе учествује у пословима: 

- планирања  и  програмирања образовно-васпитног рада, 

- праћења и вредновања образовно-васпитног рада, 

- рада са наставницима, 

- рада са родитељима-старатељима, 

- рада са децом-ученицима, 

- рада са сиректором, стручним сарадницима, 

- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, 

- вожење документације, стручно усавршавање 

ЦИЉ 

Применом теоријских, практичних и истаживачких сазнања  педљгошке науке, педагог доприноси 

остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи у складу са Законом о основама 

образовања и васпитања, као и посебним Законима и Правилницима. 

ЗАДАЦИ 

-учешће у остваривању оптималних услова за развој деце и остваривање образовно- васпитног рада, 

-праћење и подстицање целовитог развоја детета, 

-подршка  наставницима  у  креирању  програма рада са децом, 

-предлагање  и  организовање  различитих  врста  активности ,  које  доприносе  дечјем  развоју  и  

напредовању, 

-пружање  подршке  наставницима  у  осавремењивању  и  унапређивању  образовно – васпитног  рада, 

- стално  стучно  усавршавање  и  праћење  развоја  педагошке  праксе  и  науке 

                                    ОБЛАСТИ  РАДА 

                                                   I 

               ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ  ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ  РАДА 

У шк.2017-2018., кад је реч о овој области  рада  реализоване  су  следеће  активности: 

1.Учествовање   у  изради  Школског  програма . 

2 .Учествовање   у   изради  плана  али и спровођења  самовредновања ,  као координатор  Стручног  

актива  за  самовредновање  на  нивоу  институције.  Самовредновање  је  извршено  за  све  области  рада  

школе.,  за шта  постоји  посебан  Изтвештај  који је  саставни  део  овог  Извештаја. 

3. Ушествовање  у  изради   Школског  развојног  плана,  као  члан  Стручног актива  за израду овог  

документа.  Школска   2017-2018. је година у којој  се завршава  четворогодишњи  развојни план за 

школу,  па је било  неопходно ову  школску годину  посветитиизради  нових  докумената. 

Иначе  ШРП  за перид  од 2018 до 2023 год.  је сачињен  на  основу  спроведеног  самовредновања. те  

утврђених јаких и  слабих  страна  за  сваку  област рада у  школи. 

4. Учествовање у  изради  Годишњег  плана  рада  установе  његових  појединих  делова. 

5.Спровођење  и  анализа  истраживања  у  установи. Истаживање  је  спроведено  приликом  процеса  

самовредновања  за  ОБЛАСТ- НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Истраживање је  обухватило  и  наставнике  и  

ученике. Примењен је  Упитник  за 26  наставника за  17  предмета  и   Упитник  за 470  ученика. 

  Упитник   је  садржао  46  питања  која  су  се односила  на:  1.Комуникацију   и  сарадњу,  2. 

Рационалност  и  организацију  наставе, 3.Корелацију  и  примену знања  која  се  стичу, 4.Подстицање  

ученика  на  рад, 5.Развој  и одговорност  ученика  6.Развијање  вештина  учења  7. Праћење  и  

оцењивање.  Истрсживање  је  омогућило да се  упореде  ставови   и   мишљења  наставника  и  ученика 

  Наставници су путем  овог  Упитника   извршили самовредновање свог рада,  а  ученици  вредновање  

рада наставника, тако  да  смо  у  оквиру  статистичке обраде  имали могућност корелације пратећи  оно 

што су рекли  наставници  и  ученици.  Детаљна  статистичка  обрада  са  анализом   је   саставни  део  
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процеса  самовредновања  за област  Настава и  учење,  а  пошто сам  као  педагог  била  задужена за  ову  

област,  то  ови  резултати  чине  и  део  овог  Извештаја. 

6.  Ове школске  године  учествовала  сам  као  члан  Тима  у  изради ИОП-а 1  за два  ученика,и програма 

индивидуализације за ученике  који  су у  дужем  временском  периоду  изостали  са  наставе, због  

болести. 

Учешће  у  раду  следећих  Тимова  и  Стручних  актива:Стручни  актив  за  самовредновање, Стручни 

актив  за Школски  Развојни  План,  Тим  за  стручно  усавршавање,  Тим за  инклузију ,Тим за 

превенцију и  заштиту од  дискриминације  злостављања  и  занемаривања, Стручни актив за израду  

Школског  програма, Тим  за  израду  годишњих  тестова  знања. 

7. Сарадња са  Директором  и  стручним  сарадницима  се  одвијала  континуирано.  То  значи  да  су се  

редовно  сваког  понедељка  у  13 ч.  одржавали  састанци  у  канцеларији  директора,  са циљем  да де  

анализира  рад у  предходној  недељи ,  али  и  договоре  послови  за  текућу  радну  недељу.  Подела  

послова и времена  њихове  реализације,  се показала као  добар  начин  тимског  рада  на  нивоу  

стручних  сарадника  и директора  школе.  Сви  договорени  послови  су  евидентирани  у  дневнику  рада 

који  води  педагог. 

8.  Кад  је реч  о сарадњи  са  другим  институцијама,  поменула  бих  редовну  сарадњу  са  катедром  за  

Педагогију  Филозофског  факултета  у  Београду,  Педагошким  друштвом,  Заводом  за  унапређивање  

образовно – васпитног  рада,  Градском  секцијом  педагога  и  психолога,  јединицом  локалне  

самоуправе ,  за чије  потребе  смо  радили  испитивање  и радионице  са  ученицима  прве  и  друге  

године. 

9.  За  иницирање  и  учествовање у  иновативним  видовима  планирања  наставе  поменула бих  

заједничко  планирање и реализацију  часова које су припремали наставници више  различитих предмета  

са  циљем  развијања  међупредметних  компетенција код ученика .  У  оквиру  редовних  посета  

часовима  педагошко-инструктивни рад је био  усмерен  на припремање и  реализацију наставе  

кооперативним методама  и  облицима  рада. 

10.  Психолог   је урадила план  за одељењске  старешине, па смо га  кориговале  у  зависности  од  

проблема  које смо  уочавале  током  школске  године  за поједина  одељења. 

11.Пружање помоћи за  остале  облике  рада  са  децом(   допунска  и  додатана  настава), организовање 

индивидуалног  приступа  у  раду  са  децом. 

12.Што  се  тиче учешћа  у  избору  и предлагању  одељењских  старешина, активности  се  своде  на 

предлагање  а  избор  врши  Директор  школе. 

                                                                       II 

                ПРАЋЕЊЕ И   ВРЕДНОВАЊЕ     ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА 

1.  Праћење  и  вредновање  напредовања  ученика  је  континуиран  процес  током  целе  школске  

године.  Праћење  се  одвија  на  више  начина,  сваки  класификациони  период се  анализира  из угла  

напредовања,  тако  што  се евидентирају  проблеми у  оквиру  појединих  наставних  предмета,  

интензивира  се  праћење,  предлажу  промене  у  начину  рада  и  појачава се  сарадња  са  родитељима. 

   Још 2013.  Године примењен  је  упитник  на  полугодишту  у  смислу  да  ученици кажу на  који начин  

да превазђу проблеме  у  учењу   али  и  вредновању  постигнућа.  Овај Упитник  се  показао  као  

вишеструко  значајан  ,  јер  се  мишљење  ученика  показало као  изузетно  значајно  за  процес  промена 

у  раду  наставника  који  доводи до  сагледавања  проблема  а  тиме  и  могућности  за  њихово  

превазилажење.  Понекад  је  то  начин  на  који  наставник  ради,  понекад  како планира  свој  рад  а  

најчешће  су  то  ситуације  када  наставник  вреднује  постигнућа  ученика.  Применом  оваквих  

инструмената  обезбеђује  се  двосмерна  комуникација   НАСТАВНИК   >   УЧЕНИК. За праћење 

квалитета   изведене  наставе- часа  коришћен  је  Образац    за  посматрање  и  вредновање  школског  

часа. 
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Поред   примене   инструмената   који су  значајни  за  област  НАСТАВА-УЧЕЊЕ,  У   току  ове  

школске  године  примењени су  разни  инструменти  вредновања  квалитета  рада. Применили   смо  Чек  

листу  за  вредновање  важних  докумената  на којима   почива  институција,  Упитник за наставнике  за  

област  ЕТОС,  Упитник за ученике  за  област  ПОДРШКА  УЧЕНИЦИМА,  Упитник  за  наставнике   за  

област  РУКОВОЂЕЊЕ. 

   У  току  ШК.2017-2018. Учешће у  сарадњи  са  ментором  у  програму  припреме наставника  за 

полагање  за  лиценцу  - наставника   физике  Тијане  Маринковић , као и  рад   у  Комисији  за  проверу 

савладаности  програма  увођења  у  посао.  

Вредновање   спроведених  истраживања  унутар  установе(  истраживање које је  спровела  јединица  

локалне  самоуправе,  Упитник  за  ученике, радионице за  ученике  који  су  попуњавали  Упитник).  

Истраживање  је  обављено  на  тему  злочина  из  мржње ,  и  на  тему  о  социјалним  дистанцама  према  

различитим  друштвеним  групама.  Пројекат  је  финансиран  од  стране  Мисије  ОЕБС-а,  а  подржан  од  

стране  Савета  за  безбедност  Градске  општине  Звездара. 

На   крају  овог поглавља  треба  поменути  редовно  праћење  и анализу  успеха  и  дисциплине ученика  

након  сваког  класификационог  периода. 

                                                                          

 

 

III 

                            Рад са    наставницима 

Током  целе  шклоске  године  са  наставницимасе  радило на  конкретизовању  циљева  и  задатака  

образовно- васпитног  рада.   Ове  ситуације  су  се  најчешће  јављале  кад   се  са  наставницима  

разговарало  о  припремању  за  наставу.  Припремање  наставника  за час  обилује   врло  често  великим  

бројем  циљева  које  је  понекад  тешко  остварити  и  у  дужем  временском  интервалу  ,  а  камоли  за  

један  час.  У  оваквим  ситуацијама  саветодавни  рад  се  односио  на  конкретизацију  циљева  које  треб  

остварити. 

  Оваквом  анализом  започињао  је  рад  са  наставницима  на  унапређивању  квалитета образовно  

васпитног  рада.  Добро  дефинисани  циљеви  часа  и  начин  односно  методе   и  облици  рада  на  већ  

понуђен  садржај  јесу  предуслов  да се  на  часу  реализују  стандарди  који се  препознају  кроз  

понуђене  индикаторе,  што  значи  да код  наставника  од  процеса  припреме  до  реализације  часа  

постоји  свест  о  постизању  квалитета  наставе. Често ,  показало се кроз  сарадњу,  са  наставницима  

управо  одабир  наставних  метода  и  облика  рада  преставља  кључни  проблем. Када  ово  кажем  не 

могу да  не  приметим  да  и  даље  превладава  тзв.,  предавачка  настава  или  вербалнорецептивни  

метод  рада. 

Оно  што  је  неопходно  за  промену  је  да  наставник  осмисли  ситуације  које  ће  активно  да  укључе  

ученике  у  процес  учења,  а  друго,  у  ситуацији  учења- наставе,  осетљивост  наставника  на  реакције  

ученика  кроз  веома  ангажовано  праћење  шта  ученици  раде  и  како  реагују  на  активности  и  

зсдстке  који  су  им  дати. 

  Рад  на  подизању  квалитета  нивоа  ученичких  знања и  умења  повлачи  недвосмислено  потребу  

наставника  за  континуираним  стручним  усавршавањем. 

Осим  посета  часовима,  све што је  наведено  може  се  уочити  и препознати  и кроз праћење  педагошке  

документације (обрасци за праћење часа, припреме за  часове, месечни  планови, иувештаји  наставника, 

анализе са класификација...) . 

 Оснаживање  наставника  за  тимски рад  за ову  школску  годину  посебно  је  везано  за поједине  

предмете  , како би  се  превазишли  проблеми  везани  за  оцењивање али и  начин  рада појединих  

наставника.  Може се рећи  да континуирано  радимо  на сарадњи и тимском  раду на  нивоу  Стручног  
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већа  али  и сарадњи више  Стручних  већа.  Оно  што  смо  ове  школске  године  завршили  јесте  да  су  

сва  стручна  већа усагласила  елементе за  вредновање  постигнућа  ученика. 

Сарадња  међу  наставницима  различитих  стручних  већа евидентирана  је  у  припреми  и  реализацији   

УГЛЕДНИХ  часова,  као нпр., Српси  језик и  књижевност  и Француски језик. Овај час  издвајам  као  

изузетно  припремљен   угледни  час, о коме сам  говорила и на Наставничком  већу  као  примеру  добре  

праксе. 

                                                                      IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                         Рад   са       ученицима 

Праћење развоја  и  напредовања  ученика,  за  укупну  популацију   иде   преко  класификационих  

Извештаја,  учешћа на  седницама  Одељењских  већа  на којима  одељењске  старешине  укажу  на  

ученике  који  имају  потешкоће  у  савладавању  наставних  садржаја , било  за  поједине  предмете ,  

било  укупно из одрђених  разлога, а  одељењски  старешина  том  приликом  обавештава  наставнике  о  

ученицима  а и  наставници  дају  своја  мишљења,  што  је  за  педагога  врло  значајно  у  смислу  

организације  и рада   како  са  ученицима  тако  и  са  наставницима. 

Посебне  су  ситуације  када  се  родитељи  обраћају  за  помоћ  ,  а  то  је  врло  често на  основу  

здравствених  проблема,  али и  низа  других  ситуација  на  које  треба  одговорити  различитом  

организацијом   наставног  процеса  која  је прилагођена  индивидуалним  потребама  ученика.  Овом  

приликом  не  бих  поименично  разговарала  о раду са тим  ученицима јер се подаци налазе  у  

Записницима  које  воде  одељењске  старешине  или  пак  у  документацији предвиђеној  за  

индивидуални рад  са  ученицима(Записници  тима  за  инклузију). 

Сарадња  са  ученицима  се  одвијала  и на  иницијативу  појединаца  или  група  ученика  са  најчешћим  

захтевом  да  им  се  помогне  у  решавању  комуникацијских  проблема  са  наставницима. 

Веома  је  тешко  овим  Извештајем  обухватити  све  облике  рада  са  ученицима,  зато  сам  овом  

приликом  издвојила  неколико  категорија. 

                                                                           V 

                                Рад са      родитељима 

За  ову  школску  годину  као  и  за  претходне  доминирао  је  индивидуалан  рад  са  родитељима.  

Учешће   на    општим родитељским  састанцима   везано  је  за  септембар  месец  и  пријем  нове  

генерације  ученика.  

  Пошто  директор  позивом  одређује  ко  учествује  на  на  Савету  родитеља  или пак  неким  другим  

облицима  родитељских  састанака,  наводи  да  осим  поменутог  општег  састанка  нисам  присуствовала  

нинна  једном  Савету  или родитељском  састанку  општег  типа. 

Морам  поменути  добру  сарадњу  са  одељењски  старешинама  из  којих  је  произлазила  сардња  са  

родитељима  сља циљем подршке  и  помоћи  родитељима  у  раду  са  децом. 

У неким  ситуацијама  у  зависности  од  проблема,  родитеље  сам  упознавала  са  важећим  Законим,   

Правилницима  или  пак  Протоколима  о  заштити  деце. 

                                                              VI 

                          Рад  са  директором  и  стручним  сарадницима 

Пошто  сам  током  Извештаја  у  више  наврата  поменула  начин  и  облике  сарадње  са  директором  и  

стручним  сарадницима  не  бих  се  понављала. 

Сарадња  је  обухватила  током  ове шк. год.,: 

1.  истраживање  постојеће  праксе, 

2. предлагањемера  за  унапређење, 

3. сарадњу  у  оквиру  рада  стручних  тимова,комисија. 

4. сарадњу  на  заједничком  планирању  активности.изради  стратешких  докумената, извештаја и 

анализа, 
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5.  сарадња на  формирању  одељења  али не и  расподели одељењских  старешина, 

6. сарадња  по  питању  приговора  и  жалби  родитеља  и  ученика. 

                                                                         VII 

Рад     у   стручним органима   и  тимовима 

1.  учествовање  у  раду Наставничког  већа,   Педагошког  колегијума  (давањем  саопштења,  

информисањем, и обавештавањем  о  свим  активностима  од  значаја ). 

2. Већ  поменуто  учешће  у  раду  Тимова,  већа,  актива,комисија, 

3.Учешшће  у  раду  Педагошких  већа  и  Стручних  актива, за  Развојно  планирање,  Самовредновање,  

израду  Школског  програма,  израду  Годишњег  плана... 

У Београду, 21.6. 2018.                                                             Педагог  Радошевић Дубравка 

 

 

 ИЗВЕШТАЈ О раду библиотеке за 2017/2018. 

  

На пословима библиотекара у току 2017/18 ангажовани су следећи професори (по азбучном реду): 

Богићевић Марија, Грујев Крум, Обрадовић Маја, Павловић Мина,Тепавац Урош и Трпковић Сандра. У 

библиотеци је, од децембра 2017, била ангажована и приправница Ана Томић, 

У школској 2017/18. години библиотека је реализовала све своје основне функције, као и 

предвиђене активности. 

У току 2017/18 настављена је ревизија библиотечког фонда, као и унос у електронски каталог 

путем БИСИС-а; тим путем је обрађено преко 1000 библиотечких јединица. Овим поступком је 

настављено умрежавање са Библиотеком града Београда и њеним испоставама, као и извесним бројем 

библиотека шире у Србији. 

Будући да је ревизија и унос података у електронски каталог прилично дуг и спор процес, до 

завршетка истог библиотека није у могућности организује шире културне активности. Из истих  разлога у 

том процесу су повремено  били ангажовани и ученици, углавном добровољно, али и је то ангажовање 

било примењено и као вид васпитно-дисциплинске мере. 

У радно време библиотеке, од 09-19 h, ученицима је библиотечки фонд био на располагању током 

целе године, као и могућност коришћења библиотечког простора- читаонице, према распореду горе 

поменутих наставника у библиотеци. 

Ученици првих разреда су на часовима одељенске заједнице добили основне информације о раду 

школске библиотеке.као и родитељи на првом зајдничком родитељском састанку. 

Библиотека је током протекле школске године свесрдно 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. 

Обрађено је и 150 нових библиотечких  јединица које су набављене  за потребе библиотеке и 

наставе у протеклом периоду. 

                                                                                       за библиотеку  

                                                                                        Марија Богићевић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК  У ШКОЛСКОЈ 

2017/2018. 

Чланови Већа:  Васиљевић Леви Оливера,Влачо Славица, Вујисић Данијела, Кречковић Тамара 

(председник Већа), Павловић Мина, Рајић Олгица, Шандор Зринка 
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Чланови Већа реализовали су све активности и спунили циљеве наведене у Годишњем плану рада 

школе за 2017/2018. 

У школској 2017/2018. Години, Стручно веће се састало 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. 

Децембар: договор и избор тема за матурске радове 

Организација и припреме за Савиндан 

Јануар: сви чланови били су на Зимском семинару на Филолошком факултету и по повратку 

разговарали о исходима и постугнућима семинара 

Фебруар: извештај са Педагошког колегијума 

Фебруар: планирање и договор везан за календар предстојећих такмичења (Књижевна 

олимпијада,такмичење рецитатора, такмичење из српског језика, такмичење у драмском стваралаштву, 

литерарни конкурси) 

Март/април : учешће на такмичењима; резултати се налазе у Извештају са такмичења за 

2017/2018. 

Јун: анализа постигнутог, договор око планова и програма за наредну годину, предлог уџбеника, 

план за стручно усавршавање и усавршавање унутар установе. 

Јун: седница већа: анализа постигнутог и подела часова. 

Током године ђаци су били у прилици да учествују у у бројним литерарним конкурсима 

(литерарни конкурс на тему ”Писмо војнику”, ”Борино перо” конкур Задужбине Доситеј Обрадовић” као 

и на традиционалном, школском конкурсу поводом прославе Светог Саве). 

Чланови Већа су редовно водили ученике на позоришне представе. 

Организовале смо и узајамно посећивале угледне часове (подаци у Извештају о раду школе за 

2017/2018). 

Планирале и спроводиле иницијално тестирање  ученика у свим разредима. 

Усаглашавале критеријуме о оцењивању према направљеном Правилнику за нашу школу. 

Биле редовно информисане о раду Педагошког колегијума и испуњавале све своје обавезе у вези 

са тим . 

Организовале смо све културне манифестације у школи (Дан школе, Савиндан, новогодишњу 

представу за децу запослених), гостовање две представе на нашој позорници ”Живимо заједно”- 

представа штићеника установе, као и едукативну представу о насиљу над женама ”Сама је тражила” 

копродукције Пан театра и Установе културе Звездара. 

Организовале учешће наших ђака на Звездаријади, Културици и бројним , горе наведеним 

такмичењима, са којих су деца донела  бројне награде (Извештај). 

Током године оствариване су и планиране активности везане за пројекат Велики рат, и Соњине 

новембарске дане. 

Покренут је и школски Е часопис. 

 

Извештај о раду Стручног већа за уметност 2017/18 

  

 Председник Стручног већа: Душка Кисин 
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 Чланови стручног  већа који  су радили школске 2017-18 године су били :  Ђокић Томислав, 

наставник музичке културе, Јанковић Наташа, наставница ликовне културе,  Кисин Душка, наставница 

музичке културе,  Обрадовић Маја, наставница ликовне културе.,Тепавац Урош, наставник ликовне 

културе. 

  Веће уметности одржало је пет редовних састанака, на којима су се разматрани текући 

проблеми у складу са школским развојним планом и програмом. 

   Активно смо учествовали у организацији представа, радионица и изложби поводом Дана школе, 

Светог Саве, традиционалног хуманитарног концерта и других хуманитарних манифестација, израђивали 

плакате за различите манифестације у оквиру школе и школских активности и пројектима, о чему 

сведоче појединачни извештаји и др.. 

   Реализовани су готово сви планирани садржаји. 

 

 Извештај о раду Стручног већа Друштвених наука за 2017/2018. годину 

 -  Усаглашавање уџбеника 

-  радили у Тиму за Професионалну оријентацију и каријерно вођење са психологом школе. 

-   Предлог и реализација матурских тема као и дежурство 

- Рад Филозофске секције, Психолошке, Активан грађанин, део Верске наставе, ваннаставне 

активности Социологије са ученицима и разредним стрешинама, психологом школе и низ актуелних 

тема. 

-  Учествовали смо у раду локалне самоуправе 

-  Учествовали смо у јавном часу Алкохоли 

-  Састанци стручног већа одржавани према плану и програму рада школе 

-  Опремљеност кабинета би могла бити боља 

-  Часови одржани без већег одступања 

 

 

 

Извештај о раду Стручног већа за стране језике за школску 2017/2018. годину 

Руководилац Стручног већа: Марија Богићевић 

Чланови Стручног већа страних језика, наведени по азбучном реду су : Баковић Светлана, Богићевић 

Марија, Крум Грујев, Светлана Златановић, Дејан јанковић, Александра Јарић, Душица Марковић, Горан 

Михаиловић,  Јована Николић, Соња Пантић, Сандра Плазибат, Весна Радовић, Мирјана Стојановић. 

У току школске 2017/2018. године, Веће је имало 5 редовних састанака, док су још два састанка обаљена 

путем он-лајн преписке, услед дужег одсуства руководиоца. Планиран је још један састанак до завршетка 

школске године. 

Веће се бавило разним темама у току школске 2017/2018. године 

Разматрано: 

- Новине у оквиру новог ЗОСОВ-а, обавезама да се сви наставници упознају са новим законским 

одредбама 
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- Новине и у оквиру Правилника о оцењивању и обавезне 4 оцене у рубрици за свако полугодиште. 

- Интерни Правилник о оцењивању. 

-  Модуси за постизање континуираног, нарочито формативног оцењивања 

- Презентовани резултати иницијалног тестирања у 8 одељења првог разреда, које је обавила 

професор Весна Радовић 

- Самовредновање и дефинисање става Већа о областима које треба да буду приоритетно вредноване. 

- Конкурси на које се може аплицирати, а у вези са пројектима који ће бити доступни предметним 

наставницима у наредном периоду 

- Нови Планови и Програми у предстојећој Реформи гимназије, нови предмети, њихова структура, 

теме и могућности наших постојећих кадровских капацитета у ангажовању у оквиру тих предмета. 

- Пројектна настава 

- Стручно усавршавање наставника, са посебним акцентом на унутрашње и хоризонтално 

усавршавање у оквиру међупредметне сарадње. 

- Дефинисање и утврђивање матурских тема и спровођење матурских испита. 

-  Предлози уџбеника за сваки страни језик 

Реализоване су све планиране активности Стручног већа страних језика са мањим одступањима у 

динамици. 

Стручно веће је свој удео у формулисању и презентацији матурских тема , као и реализацији матурских 

испита уредно спровело. Већи део ове обавезе је урађен електронским путем, што је складу с новим 

технологијама, а  комуникација по овом задатку је обављена на тај начин и услед поменутих физичких 

ограничења. 

Планиране активности међупредметне сарадње чланова Стручног већа страних језика са члановима 

других Стручних већа су успешно реализоване. 

Пројекти: 

Руководилац пројекта: Сандра Плазибат „ еTwinning Џejн Остин 200“ 

Учешће у пројекту „Андрић 125“ професор Сандра Плазибат. 

У школи је организовано Републичко такмичење из енглеског језика 14.04.2014. 

 

Извешта о раду стручног већа историје у школској години 2017/2018. 
 
Шланпви Сурушнпг већа: Ђплић Сузана, Маријан Владп, Мауић Жељкп, Мищић Драгана, Павлпвић-Щудић 
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), презентацијом постигнућа ученика, планирањем писмених провера знања, уређењем и 

одржавањем кабинета, стручним усавршавањем, припремом и реализацијом такмичења ученика (у школи 

је организовано оптинско такмичење, а ученици школе су учествовали и на републичком такмичењу), 

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 бавилп планираоем и реализацијпм мереоа ппсуигнућа ушеника на крају щкплске 
гпдине, јер пве гпдине щкпла није прганизпвала гпдищое уесуираое. 
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Извештај о раду Стручног већа за област математике 

Председник стручног већа: Наташа Дабић Костић 

Чланови (по азбучном реду): Авдић Наташа, Башић Људмила, Дабић Костић Наташа, Јоковић Ана, 

Кечкић Лидија, Кнежевић Добринка, Кнежевић Јован, Лазовић Сузана, Михаиловић Оливера 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, 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 (укључујући и усавршавање у установи). 

Евиденција о похађању семинара за сваког члана већа се налази у табели о стручном усавршавању 

у оквиру  Извештаја о раду школе; 

·         Планирани су и реализовани иницијални тестови за ученике свих разреда, а у првом и трећем 

разреду су рађени тестови ЗВКОВ-а; 

·         Договорени су критеријуми за избор задатака за писмене провере знања, као и начин њиховог 

вредновања; 

·         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; 

·         У школи је организовано Општинско такмичење и на Градско такмичење је пласирано 15 

 ученика.  На Државно такмичење пласирао се један ученик наставнице Људмиле Башић, 

Јовановић Андрија, и освојио је прво место, и пласирао се на Српску Математичку олимпијаду. 

Наставнице  Наташа Дабић Костић и Људмила Башић су водиле ученике Вукосављевић Игора и 

Јовановић Андрију на међународно финално такмичење Кенгур без граница у Крагујевац. Андрија 

Јовановић, ученик Људмиле Башић,  је освојио трећу награду. Извештај је у за то предвиђеној 

табели; 

·         Чланови Стручног већа су учествовали у планирању и реализацији ваннаставних активности у 

сарадњи са члановима других већа и ученицима и у манифестацијама унутар школе као и ван ње; 

·         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; 

·         Одржана су два угледна  часа (подаци се налазе у за то предвиђеним табелама); 

·         Часове математике посећивала је педагог школе Дубравка Радошевић код наставника: Лидија 

Кечкић и Јована Кнежевића (са директором школе). 

·         22.марта  школу је посетио педагошки надзор, о чему постоји комплетна документација и 

извештај. Посетили су часове свих наставника математике, осим Сузане Лазовић и Јасмине 

Перуничић, које су у том тренутку биле на боловању; 

·         Као и сваке године, наставници су били укључени у прегледање завршних тестова у оквиру 

мале матуре (Јован Кнежевић, Наташа Дабић Костић, Сузана Лазовић-окружна комисија), као и у 

рад комисије за реализацију Градског  и Државног такмичења из математике (Јован Кнежевић, 

Наташа Дабић Костић, Јасмина Перуничић).  Ана Јоковић, Људмила Башић и Оливера 

Михаиловић су учествовале у прегледању завршних испита за информатички смер (недеља); 

·         Чланови већа су у сарадњи са ученицима радили на опремању кабинета; 

·         Извршена је корекција у избору збирки задатака за наредну школску годину; 

·         Анализиран је рад Стручног већа и направљен план активности за следећу школску годину; 

·         Стручно веће је дало предлог плана за наредну школску годину, предлог поделе часова и 

потребе за кабинете; 

·         Изабрани су руководиоци кабинета (Башић Људмила, Дабић Костић Наташа и Лазовић Сузана), 

записничар  Кечкић Лидија и председник већа Ана Јоковић за 2018/19. школску годину. 
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Извештај о раду Стручног већа за рачунарство и информатику 

Председник стручног већа: Татјана Златковић 

Чланови Стручног већа: 

·         Авдић Наташа 

·          Новаковић Биљана 

·         Михаиловић Оливера 

·         Златковић Татјана 

·         Ћеранић Гордана 

  

СВ је одржало укупно 12 састанака у току школске 2017/18. године. Теме које су разматране су: 

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.              Договор о избору програмског језика који ће се учити у другом разреду у другом 

полугодишту; 

12.              Усаглашавање и договор наставника који деле одељења; 

13.              Договор, предлози и избор тема за матурски рад у овој школској години; 

14.              Резултати и анализа иницијалног теста рађеног у септембру са ученицима другог разреда; 

15.              Извештај председника СВ са састанка Педагошког колегијума одржаног 21.12.2017. 

16.              Активности наставника у текућем периоду; 

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

18.              Извештај чланова СВ о похађаним семинарима; 

19.              Извештај о обуци наставника за коришћење електронског дневника; 

20.              Извештај о изабраним темама за матуру 2017/2018. 

21.              Договор о избору уџбеника за школску 2018/2019. годину; 

22.              Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 2017/18. године. 

23.              Анализа критеријума оцењивања. 

24.              Подела часова за наредну школску годину; 

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

Поред састанака, чланови стручног већа су у непрекидној комуникацији електронском поштом 

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

 

 

Извештај о раду Стручног већа Природних наука 2017/2018 

Руководилац  Стручног већа -наставница биологије Јасминка Башић 

 

Стручно веће Природних наука састоји се из стручних актива :биологије,хемије,физике и географије са 

укупно 16 чланова. 

Антанасијевић Бојана, Бранковић Срзић Драгана, Башић Јасминка, Грујовић 

Данијела, Дабић Маја, Ђуровић Љубица, Ђуровић Марија, Калинић Славица, 

Ковачевић Ана,  Маринковић Тијана-на замени Давинић-Стевановић 
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Јелене целе школске године, Параушић Весна, Перић Јасна, Стакић Душица, Стојановић Предраг, 

Тасић Владимир,Трпковић Сандра. 

Лалић Љубица,наставница биологије је била члан СВПН до децембра 2017.јер је добила место са пуним 

радним временом у 14.београдској гимназији,а заменила је наставница биологије Сандра Трпковић. 

Одржано је 6 сатанака,а 7.се планира за август 2018.године када ће се изабрати нови руководилац СВ и 

допунити план рада СВ -област стручно усавршавање.Разлог допуне је то што каталог за СУ још није 

изашао. 

Промена у саставу СВ је и у томе што су се  наставници физке одвојили у посебно веће одлуком ШО и 

одлука је у новом Статуту школе,тако да ће извештаји насатвника физике и ове године ићи обједињени за 

СВПН. 

Веће је реализовало своје планиране активности кроз сарадњу са другим стручним 

већима,ваншколске активности и међународну сарадњу. 

Чланови већа су прошли кроз различите облике СУ у усатнови и ван ње.Наставници који ће 

предавати 1. разреду у школској 2018/19. су прошли обуку 2.и3.7.2018.год.(табела са облицима СУ је у 

прилогу овог документа). 

Дат је предлог уџбеника за 2018/19.За већину предмета нема нових уџбеника за 1. разред па се не 

саветује препоручивање ученицима постојећих,јер је дошло до измена у плану и програму за 1.разред. 

- Израда базе питања и реализација иницијалних тестова; 

-  Опремљен је кабинет бр 23  дидактичко методичким средствима.Кабинет се користи за 

потребе наставе географије као помоћни.Такође, кабинет бр.26опремљен је паметном таблом. 

- Интердисциплинарна настава, огледни и угледни часови су изведени у току ове школске 

године,посебно се истиче јавни час наставнице хемије Драгане Бранковић Срзић,који се након 

школског изводио и на хемијскомфакултету и Основним школама. 

- Реализација планираног рада секција и ваннаставних активности: Планинарско смучарска, 

Црвени крст, Чаробна Хемија,  пројекат УНЕСКО клуба, сарадња са дијаспором. 

- Ученици су учествовали на бројним такмичењима:Међународно-географски 

диктант,2.место хемија ,градско такмичење,3.место на републичком такмичењу из физике и 

2.и3.места на градском такмичењу из физике,1. Место на градском и 1.место на републичком 

такмичењу из биологије(4разред),3.место на градском из биологије и многобројна учешћа на 

републичким такмичењима . 

- Наставници ПН су и ове године предложили велики број тема за израду матурског рада и 

можемо да кажемо да су ученици ,не само природних наука већ и ученици друштвено језичког 

смера радо узимали теме које је предложоло СВПН. 

- Рад са ванредним ученицима; 

- Рад са родитељима; 

- Анализа успеха ученика и реализација часова, допунске, додатне и секције која је остварена 

према Годишњем плану рада школе. 

- План рада Стручног већа за следећу школску годину са свим својим активностима радиће 

на популаризацији науке. 
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Извештај о раду Стручног већа за рачунарство и информатику  
Председник стручног већа: Татјана Златковић  

Чланови Стручног већа:  

 Авдић Наташа 

  Новаковић Биљана  

 Михаиловић Оливера  

 Златковић Татјана 

 Ћеранић Гордана  

 

СВ је одржало укупно 12 састанака у току школске 2017/18. године. Теме које су разматране су:  

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. Договор о избору програмског језика који ће се учити у другом разреду у другом полугодишту; 

12. Усаглашавање и договор наставника који деле одељења; 

13. Договор, предлози и избор тема за матурски рад у овој школској години; 

14. Резултати и анализа иницијалног теста рађеног у септембру са ученицима другог разреда; 

15. Извештај председника СВ са састанка Педагошког колегијума одржаног 21.12.2017. 

16. Активности наставника у текућем периоду; 

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

18. Извештај чланова СВ о похађаним семинарима; 

19. Извештај о обуци наставника за коришћење електронског дневника; 

20. Извештај о изабраним темама за матуру 2017/2018. 

21. Договор о избору уџбеника за школску 2018/2019. годину; 

22. Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 2017/18. године. 

23. Анализа критеријума оцењивања. 

24. Подела часова за наредну школску годину; 

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

Поред састанака, чланови стручног већа су у непрекидној комуникацији електронском поштом 

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

 

ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ ВЕЋА  ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА   

 ЗА  ШКОЛСКУ  2017/2018. ГОДИНУ  

 

 

Стручно веће физичког васпитања Шесте београдске гимназије из Београда чине професори: Aндрија 

Влајић, Милосављевић Ненад, Дражен Вучак и шеф актива Милан Марковић.                                                                                                                                       

За наведену школску годину број часова редовне наставе је био распоређен је на следећи начин: 

• Дражен Вучак                 20 часова недељно 

• Милосављевић Ненад 12 часова недељно   
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• Влајић Андрија               20 часова недељно         

• Милан Марковић            20 часова недељно 

 

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

 

 

 Влајић Андрија – одбојкашка 

 Дражен Вучак - мали фудбал и скијашка 

 Милан Марковић – кошарка 

 

 

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

активностима где су имали запажене резултате. 

 

 На општинском такмичењу у одбојци у организацији „Савеза за школски спорт Београда“ освојено је 

прво место у обе  конкуренције али резултати на градским такмичењима нису били на очекиваном нивоу. 

Мушка екипа испала је у полуфиналу док је женска екипа испала у четвртфиналу.  

Значајане резултате у екипној конкуренцији оствариле су атлетске екипе наше школе у мушкој и женској 

конкуренцији заузевши прва места на општини Звездара и пласмане на градска такмичења. 

На градској смотри, женска екипа освојила је треће место а у појединачној конкуренцији, ученица 

Балиновац Анђела друго место у скоку у даљ и пласман на међуокружно такмичење на коме је постигла 

трећи најдужи скок и освојила бронзану медаљу. 

 

Мушка кошаркашка екипа изгубила је у полуфиналу општинског такмичења а рукометна екипа није 

добила прилику да се такмичи јер се термин такмичења поклапао са одласком ученика на екскурзију. 

Вишегодишње одличне резултате на општинским првенствима нису успели да понове футсалери наше 

школе па су неочекивано остали без пласмана у обе конкуренције.  

   

Ученици наше школе ове школске године нису учествовали на такмиењу из рукомета јер се време 

одржавања поклапало са термином реализације екскурзија виших разреда.                                                                                                                  

Као и предходних година, стручно веће физиког 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 2018, Новембарски дани Соње 

Жарковић, огледним часовима из хемије и музичког итд. 

 

      Сви извештаји достављани су одмах након завршетка активности како је и договорено на Педагошком 

колегијуму. 

 

    Међупредметна сарадња нашег стручног већа огледа се у томе што је наставник Андрија Влајић био је 

координатор у огледним часовима из хемије и музичког као и координатор у организацији Новембарских 

дана Соње Жарковић.   

                                    

     Што се тиче испуњења плана и програма редовне наставе они су реализовани у потпуности и само са 

минималним одступањима. 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 као и недостатку основних средстава. За разлику од предходне године, ове школске 

године нису добијена материјална средства за набавку основних средстава и реквизита за рад па је 
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члановима актива остало да се сналазе у наставном процесу и својом креативношћу и ентузијазмом 

надоместе те недостатке.  

 

Наставници физичког васпитања нису добили опрему за рад већ дужи низ година.  Она им је неопходна 

за рад јер на тај начин личним примером најбоље можемо да утичемо на развијање хигијенских навика 

код ученика и навика за континуираним физичким вежбањем.  

 

    Планирани огледни часови нису одржани због распореда редовне наставе предметних наставника али 

је наставник Андрија Влајић одржао уледни час са темом: Истрајно трчање применом „Shuttle run“ теста. 

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

Актив је шест пута у току године имао састанке на којима су решавани текући проблеми, договарани 

начини рада и критеријуми оцењивања.   

 

Критеријум оцењивања је врло уједначен па није било већих оступања у оценама. У прилог томе говоре и 

просечне оцене одељења које су у распону од 4,7 до 5,0. 

 

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 високошколским установама је престала јер је школа тражила надокнаду за 

хоспитализовање и менторство над студентима. 

  

                                                                           Председник Стручног већа, Марковић Милан 

 

 

8.  Извештај о раду руководећих органа школе 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Школског одбора Шесте београдске гимназије 
                            у периоду од 01.09.2017.године до 31.08.2018.године 

 

 

У  школској 2017/2018-ој години у периоду од 01.09.2017.године до 31.08.2018.године, одржано  је  7 

(седам)  редовних седница школског одбора, од којих  je 1  редовна-хитна  седницa. 

 Школски  одбор  Шесте  београдске  гимназије  радио  је у следећем саставу: Милован Живковић, 

Марина Антић и Маријана Ракићевић испред локалне самоуправе,  Марковић Милан,  Антанасијевић 

Бојана и Рашевић  Јелена испред Наставничког већа Шесте београдске гимназије и Бранислава 

Ђорђевић, Александра Мамић Петровић и Зоран Стрика испред Савета родитеља. Уместо Биљане 

Пејић и  Весне Рудић којима је истекао мандат члана школског одбора, у раду школског одбора 

учествују : Бранислава Ђорђевић  и Александра  Мамић Петровић, новоименовани чланови  испред 

Савета родитеља.  

 

На седнице Школског одбора  редовно су позивани  чланови два репрезентативна синдиката  и 

чланови ученичког парламента, који нису редовно присуствовали седницама. 
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На свим седницама  је увек постојао кворум. О одржавању седница чланови Школског одбора су 

обавештавани путем мејла и истицањем дневног реда на огласној табли школе. Материјал за седницу 

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

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

одлука Школског одбора.  

 

  На свим седницама су усвојени записници са претходних седница Школског одбора, усвојени су 

извештаји о раду директора школе за период  од  28.01.2017 до 31.08.2017.године и  период од 

01.09.2017.године до  31.01.2018.године,  донета су  битна  акта  школе, донет   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  извршио верификацију  мандата  новоименованoг  члана Школског одбора, 

Карановић Јелене,  која  је  именована Решењем Скупштине Града Београда, број: 112 -1025/17- С  од  

07.11.2017.године, испред Савета родитеља, уместо Зорана Стрике, који је разрешен због губитка 

својства родитеља ове школе, и извршен  је  избор новог заменика председника Школског одбора. 

   Школски одбор је усвојио Извештај о раду Шесте београдске гимназије за  школску 2016/2017-у 

годину, дел.број: 9/9-4/1  од  14.09.2017.године, Усвајио Анекс   Извештаја о раду Шесте  београдске  

гимназије за школску 2016/2017-у годину, који се односи на  извештај и процену остварености 

Развојног плана школе  коју  је  урадио Школски развојни тим,  донео је  Годишњи План рада Шесте 

београдске гимназије за  школску 2017/2018-у годину дел.број: 9/9-5/1  од  14.09.2017. године,   Анекс  

бр.1. Годишњег  Плана  рада  Шесте београдске гимназије  за  школску  2017/2018-у годину  у коме  су 

унети  одељци „План рада одељењских старешина“ и  „Предлог тема за часове одељењске заједнице“, 

Анекс бр.2. Годишњег плана рада Шесте београдске гимназије, за школску 2017/2018-којим  је у 

оквиру одељка: 9.3.3. „Екскурзија“,  промењен  путни правац екскурзије за други  разред Шесте 

београдске гимназије, који гласи: Београд – Суботица – Сент Андреја – Будимпешта – Суботица – 

Београд, због немогућности истовременог смештаја свих ученика другог разреда у хотелским 

капацитетима у Вршцу, како је  било првобитно предвиђено, као и Анекс бр.3. којим је извршена  

расподела запослених у оквиру одељка 6.4. „Структура 40-часовне радне недеље“, тако што се мења   

у колони  наставници, уместо Трумбић Гордане која  је отишла у пензију,  биће  име Новаковић 

Биљане, а у колони  где је било име наставника Новаковић Биљана,  стајаће име наставника  Марковић 

Снежана. 

    

 

    Школски  одбор  је донео  Измене и допуне  Финансијског  Плана  Шесте београдске гимназије, за 

2017-у годину, због потребе повећања планираног износа средстава за накнаде за породиљско 

боловање и боловање преко Републичког фонда за здравствено осигурање и за јубиларне  награде, јер 

се није могло предвидети колико људи ће бити на боловању, као и због  потребе да се изврши 

прерасподела средстава са позиција неутрошених средстава и распоређивање истих на позиције са 

којих ће средства бити утрошена као што су : електрорадови у вези хидроцила и громобрана које  је 

неопходно завршити. 

    

 

   Школски  одбор  је донео  Измене и допуне Плана набавки за 2017-у годину, због потребе повећања 

планираног износа  средстава  за  осигурање ученика, јер  је пријављен већи  број  ученика на 

осигурање  од планираног броја на основу броја ученика из претходних година, као и због повећања 

процењене вредности набавке добара од вредности  предвиђене Планом  набавки, на позицији: 
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набавка - рачунари и рачунарске компоненте и штампачи,  због  набавке  више компјутера од 

планираних.  

 

 

   Школски  одбор  је донео  Финансијски план школе за 2018-у годину, План  јавних  набавки и План 

набавки на које се закон не примењује  за 2018-у годину, Измене и допуне Финансијског плана због  

усклађивање финансијског плана са  одобреним  апропријација Секретаријата за образовање и дечију 

заштиту, као и због  повећања износа новчаних средстава за исплате накнада за време одсуствовања са 

посла (одржавање трудноће, породиљско одсусто и др). 

 

   Школски  одбор  је дао сагласност  на  доношење новог Правилника о организацији и 

систематизацији радних места због потребе усаглашавања радних места у просвети са Каталогом  

радних места у  јавним службама,  које је донела Влада Републике Србије, како у погледу описа 

послова и задатака радног места тако и у погледу  назива појединих радних места који су промењени, 

у законом предвиђеном року, као и Измене и допуне  Правилника  о систематизацији радних места у 

Шестој београдској гимназији, након две измене  Уредбе о Каталогу  радних места. 

 

    Школски одбор је донео следећа акта: Статут  Шесте београдске гимназије,  усвојио  Извештај  о 

самовредновању квалитета рада школе поднет од стране директора школе,  донео  Развојни  план 

Шесте београдске гимназије за период  2018-2023.године, донео Правилник  о  васпитно 

дисциплинској  и  материјалној одговорности  ученика  Шесте београдске гимназије, донео  

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, и  донео правилнике: 

Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник  о коришћењу службених мобилних 

телефона, Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе Шесте београдске 

гимназије, Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Шесте 

београдске гимназије,  Измене Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки, дел.бр.87/4  

од  19.02.2016. године,  одлучивао и дао  сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији  

и систематизацији радних  места у Шестој београдској гимназији, дел.број:62 од  28.01.2016.године, 

донео Правила заштите од пожара, Програм обуке из области заштите  од  пожара, изабрао Живковић 

Милована председника школског одбора за члана Школског одбора испред локалне самоуправе за 

самовредновање рада школе са циљем доношења новог Равојног плана школе,  усвојио  План  уписа 

ученика  у  Шесту  београдску  гимназију  у школској  2018/2019.ој  години, који  садржи: упис 

ученика на природно математички смер, 5 одељења што је укупно 15о ученика, упис  ученика на 

друштвено језички смер, 4 одељења, што је укупно  120 ученика  и упис  ученика на информатички 

смер, одељење за надарене ученике, 1 одељење, укупно 20 ученика. 

 

   Школски одбор је  разматрао  Записник о редовном контролном прегледу буџетске инспекције, 

допуне истог записника и одговор буџетске инспекције по  примедбама на записник буџетске 

инспекције, и  упознао  Школски одбор са наведеним примедбама. 

 

    Школски одбор је такође разматрао плаћање закупнине за спољни спортски терен  од стране 

закупца предузећа Милвол и донео одлуку о измени и допуни одлуке Школског одбора  о покретању 

процедуре за издавање у закуп спољног спортског терена Шесте београдске гимназије који се налази 

на катастарској парцели број:4003/4, КО Звездара, десно од гимназијске зграде гледано са улице 

Милана Ракића, тако што је одредио почетну цену закупа  од  900 евра на месечном нивоу у динарској 

против- вредности, по средњем курсу Народне банкеСрбије на дан уплате на рачун Закуподавца, а  по 
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захтеву Републичке  дирекције за имовину , усвојио извештај  о екскурзијама за 2016/2017-у годину  за 

други, трећи и четврти разред,  донео  одлуку о прикупљању  средстава  уплатама  од  родитеља  за 

2017/2018.годину, за побољшање услова рада ученика школе,  и одлучивао о приговору стручног већа 

математике на Извештај о раду Шесте  београдске  гимназије за школску 2016/2017-у  годину,  

разматрао  извештај о примљеним и утрошеним средствима за школски  донаторски динар-школска  

2016/2017. година, усвојио  извештај  централне пописне комисије о извршеном редовном годишњем  

попису  имовине, обавеза и потраживања  са стањем  на дан 31.12.2017. године у Шестој  београдској  

гимназији, са предлогом за отпис - расходовање средстава,  усвојио  извештај  о финансијском  

пословању  и годишњем обрачуну Шесте београдске гимназије  за  2017.у  годину, и  донео  одлуку  о 

покретању процедуре за избор чланова Школског одбора због истека мандата садашњим члановима 

Школског одбора, као и  одлуку о висини надокнаде наставника за вођење ученика на екскурзију, у 

школској 2017/2018 ој години и школској 2018/2019.години, на основу препоруке Савета родитеља. 

 

 

Школски одбор  је донео и одлуку о структури трошковника за школски  донаторски динар  за 

школску 2017/2018-у годину и школску 2018/2019.годину, на основу које је омогућено да наши 

ученици кроз средства намењена библиотеци у оквиру школског динара, остваре право на чланске 

карте у библиотеци града Београда. 

 

Школски одбор  је на седницама  упознаван са записницима просветне инспекције, као и са 

записником о редовном контролном прегледу буџетске инспекције. 

 

Школски одбор је  разматрао и друга питања и доносио одлуке и закључке из своје надлежности.  

 

      Извештај о раду овог Школског одбора од почетка школске године, односно од 01.09.2017.године, 

па до 31.8.2018. године је саставни део Извештаја о раду Шесте београдске гимназије за школску 

2017/2018.годину. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                       ШКОЛСКИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК                                                           

                                                                                                   Проф. Милован Живковић, ср 

 

Извештај о раду Савета родитеља 

У школској 2017/2018. години Савет родитеља Шесте београдске гимназије је одржао пет седница 

(13.септембра, 24.октобра, 11.децембра 2017. године као и 01.марта и 08.маја 2018. године) по плану и са 

тачкама дневног реда предвиђеним Планом за школску 2017/2018. 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 

2017/2018. 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. 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 
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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. Савет родитеља је обавештен да је Шеста београдска гимназија изабрана да 

буде укључена у Писа истраживању-тестирању. У школској 2018/19.години планирано је да се отвори 

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

гимназија била је како покретач тако и домаћин Првог сусрета гимназија главних градова региона. 

Организација је била на веома високом нивоу, што се може закључити на основу дешавања и утисака 

гостију. Успеху организације велики допринос дали су родитељи садашњих и бивших ђака, као и сама 

бивши ђаци наше гимназије у великој сарадњи са запосленима школе. Том приликом је и потписан веома 

важан документ – Меморандум о међусобној сарадњи. 

   

                                                                        Председник Савета родитеља 

                                                                       Бранко Крсмановић 

 

9.  Извештај о раду стручних служби 

9.1. 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 ближем 

уређењу поступака јавних набавки, Измене Правилника о ближем уређењу поступака јавних набавки, 

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију, Правилник  о  васпитно дисциплинској  и  

материјалној одговорности  ученика  Шесте београдске гимназије, Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о 

коришћењу сопственог аутомобила  у службене  сврхе  Шесте  београдске  гимназије, Правилник о 

коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Шесте београдске гимназије, израда 

Правилника о организацији  и систематизацији радних  места у Шестој београдској гимназији, као  и  

Измене и допуне истог Правилника  и др.  

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 врши израду одлука Савета родитеља.  Пружа  

стручну помоћ  у вези избора органа управљања у школи, кроз припрему материјала, израду одлуке, 

прибављање  других потребних   документа и достављање истих  надлежним органима ради доношења 

решења о именовању чланова Школског одбора од стране Скупштине града. 

Врши организацију наставе, кроз свакодневну потражњу замена за одсутне наставнике и остале раднике 

школе са бироа односно из старих досијеа запослених. 
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Обавља кадровске послове у вези  пријема у радни однос запослених, израда 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. 

Израда решења за ученике по приговорима на текућу и закључну оцену из наставног предмета, на оцену 

из владања, израда решења о преласку на ванредно школовање,  на прелазак са смера на смер, допунским  

испитима, израда решења комисијама за полагање испита, решења о пописним комисијама о редовном 

годишњем  попису  имовине, обавеза и потраживања  и др. 

Спровођење набавки и чланство у комисијама за набавке и јавне набавке. Набавка  добара и услуга из 

Плана набавки у сарадњи са административним радницима и финансијском службом, 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. 

   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 дирекора, односно  израђује  жалбе,  одговоре  на  тужбе  и  израђује  све  

друге врсте судских и управних поднесака.  

 Сарадња са инспекцијама и припрема документације за редован преглед, као и припрема документације 

и изјава 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.   

Координација  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. 

 

9.2. Извештај о раду административних референата и референата за ученичка питања 

Референти: Зорана Гарић и Марија Филиповић 

Организација наставе односно свакодневна потражња замена за одсутне наставнике и остале раднике 

школе са бироа односно из старих досијеа запослених. Организација и дистрибуција упутства за 

коришћење Е-дневника наставницима и родитељима, организација поделе приступних пин кодова 

наставницима и родитељима. 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 прикупљања изјава о грешкама у књигама евиденције, 

матичним књигама, ђачким књижицама и исправљање истих. 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 



 

 
61 

 

ученике и награда и израда похвалница. Спровођење набавки и чланство у комисијама за набавке и јавне 

набавке. Набавка добара и услуга из Плана набавки  у сарадњи са секретаром и финансијском службом. 

У сарадњи са директором школе и секретаром праћење законских прописа и усклађивање са школским 

документима – континуирано праћење прописа. Учествовање у изради подзаконских аката Школе – 

Сатута, Правилника о јавним набавкама, Правилника о коришћењу службеног аутомобила, о коришћењу 

службених телефона, Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију и др.  Повремена припрема 

седница Наставничког већа – израда дневног реда у сарадњи са директором школе, припрема списка за 

наставничко веће као и списка ученика са комплетном документацијом за ослобађање од наставе 

физичког васпитања.. Дистрибуирање дневног реда за седнице Савета родитеља ученицима. 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.планова. 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). 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. 
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10. Извештај о раду стручних тимова 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ 

  

Чланови Тима за инклузивно образовање су Сузана Лазовић, 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 2017/2018.г. и упознавање са законским 

одредбама и правилником који се односе на ову тему; 

- Израда плана рада за текућу годину и подела послова; 

- План идентификовања ученика за које постоји потреба за индивидуализацијом: 

На основу извештаја одељењских старешина на почетку школске године евидентирано је 17 

ученика којима је потребна помоћ у наставном процесу; 

Подаци добијени на почетку школске године од ученика и родитеља првог разреда показују да 22 

ученика имају тешкоће које могу утицати на наставни процес, од којих је  10 ученика праћено у 

току школске године. 

Потребе за индивидуализацијом имало је 2 ученика који су променили образовни систем. За 

ученицу која није савладала језик, реализован је ИОП за 4 предмета, и до краја школске године она је 

успела да постигне планиране исходе. 

На основу свих прикупљених података и кроз сарадњу са родитељима и предметним наставницима, 

у току школске године је остварен процес индивидуализације за 25 ученика, а за 15 ученика је 

предложено праћење напредовања како би се утврдила потреба за индивидуализацијом; 

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 два ученика и предлог за покретање израде прилагођеног 

ИОП-а, формирање Тимова за додатну подршку тим ученицима и праћење реализације планова. 

Предлози за израду плана ИОП-а за два 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 и Мрежом за подршку инклузивном 

образовању.  Чланице Мреже за подршку инклузивном образовању су дале конкретне савете и препоруке 

за рад са једним учеником и пратиће реализацију процеса ИОП-а. 

- 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: 
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Циљ Кораци/активности Евалуација- Скала процене циљева: 

1-није остварен, 

 4- у потпуности остварен 

I Формирање 

тима за 

инклузивно 

образовање 

1.Именовање чланова тима ·         2 

Формиран је тим за реализацију програма 

инклузивног образовања, али није било 

стручног усавршавања за све чланове. У 

тиму су ове школске године била два нова 

члана. Тражено је од директора да 

именује још једног члана због боље 

поделе задужења, али тај захтев није 

испуњен. Неопходна је већа подршка 

Тиму у реализацији инклузивног 

образовања. 

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 и ученика и стручно 

усавршавање за наставнике (унутрашње и 

спољашње). 

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. 

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.                            
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IV 

Идентификов

ање ученика 

са потребама 

за 

индивидуализ

ацијом у 

наставном 

процесу 

1. Прикупљање података о 

ученицима који имају тешкоће 
·         4 

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. 

Због потребе израде два ИОП-а, 

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 2016/2017.Г. 

По разредима: 

Врста помоћи Индивидуализација ИОП 1 

Разред Број ученика Број ученика 

ПРВИ РАЗРЕД 11 1 

ДРУГИ РАЗРЕД 5 1 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 4 - 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

3 - 

Укупно 23 2 

  
Врсте проблема: 

Опис проблема   

Дуже одсуство са наставе (због телесних повреда,  повреде ноге (х3), операције, 

мононуклеозе (х2)) 

8 
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Подршка у току лечења у ИМЗ-у и другим психијатријским установама за младе 7 

Подршка у току лечења у другим здравственим институцијама (канцер, мултипла 

склероза,  Кронова болест) 

3 

Дислексија, дисграфија, дискалкулија 2 

 Тешкоће у учењу због промене врсте школе или образовног система 2 

Телесни инвалидитет (церебрална парализа) 1 

Повремено одсуство због међународних такмичења 1 

Вршњачко насиље у основној школи које је утицало на образовни процес 1 

  
Врсте подршке: 

Опис подршке   

1. Индивидуализација   

Помоћ у организацији и реализацији плана учења и одговарања. 10 

Помоћ у појединим наставним областима. Конкретне препоруке дате предметним 

наставницима. 

10 

Код оцењивања не вредновати квалитет рукописа. 3 

2. Израда прилагођеног ИОП-а   

За 5 предмета у току трећег тромесечја 1 

За 11 предмета у току другог полугодишта 1 

  
Учесталост подршке: 

Учесталост Број ученика 
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континуирано 11 

Повремено, према потреби 9 

краткорочно 5 

  

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2017/2018.Г. 

Тим је радио кроз три састанка и континуирану сарадњу чланова непосредно или путем електронске 

преписке. На крају школске године извршена је евалуација рада тима: 

Област Реализоване активности оцена 

Организовање тима за 

каријерно вођење и 

саветовање 

Три састанка тима и континуирана сарадња 

(непосредно и електронски) 

Израда плана рада, евалуације рада и извештаја. 

3 

Организовање мреже 

подршке у заједници 

- Свечани пријем ученика основних школа 

заинтересованих за упис наше школе oрганизован уз 

подршку управе и наставника школе, у  свечаној сали 

школе. По један представник од 1 до 4 разреда је 

представио начин школовања у гимназији а 

представница УП Бојана Стошић је говорила о настави 

и ваннаставним активностима и смеровима, слушала се 

химна Шесте и представљен нов ИТ смер који од ове 

године уписује једно одељење од 20 ученика. Затим су 

гости (ученици, љихови наставници и родитељи) 

посетили кабинете природних и друштвених наука уз 

помоћ ненаставног особља. Одштампано је 250 летака 

који су подељени по основним школама на територији 

града, уз помоћ бивших ученика тих школа. 

- Учешће на сајму средњих школа у културном центру 

,,Влада Дивљан,, на Палилули. Школу су на сајму за 

осмаке  представиле ученице 3-3, 2-7 и 2-8 у пратњи 

Уроша Тепавца помоћника директора и наставника 

Грађанског васпитања Игора Стогова. 

4 
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Остваривање сарадње 

између тима и 

ученика 

Кроз информисање, пројекте, предавања, организоване 

посете и саветодавни рад 

-Организација сусрета бивших ученика Шесте 

гимназије који студирају различите факултете (Правни, 

ЕТФ, Учитељски, Богословски, Војна академија, 

Факултет безбедности, Технолошко-металуршки, 

Академија примењених уметности, ФПН, Машински, 

ПМФ, LSE (London School of Economics and Political 

Science), Бокони (Милано), Филолошки-постидпломске 

(Санкт-Петербург),  у земљи и иностранству (Италија, 

Русија, Француска) са нашим матурантима, под 

називом „Некадашњи ученици Шесте садашњим“-

7.12.2017.у Свечаној сали школе. 

-презентација Академије СПЦ за уметности и 

консервацију на часовима верске наст. 

4 

Препознавање 

потреба ученика у 

домену каријерног 

вођења 

Анкетирање ученика првог разреда о разлозима уписа 

гимназије и даљим професионалним плановима. 

Анкетирање ученика четвртог разреда о плановима за 

упис факултета и потребама за подршком. 

Индивидуални разговори са ученицима. 

Упућивање на релеванте интернет странице за профес. 

усмеравање  – Т. Ђорђевић 

-упознавање са студентима БФ СПЦ преко реализације 

Методике наставе и обављања Стручне праксе од марта 

до маја 2018.год. 

3 
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Тестирање ученика 

(интересовања, 

особине, вештине) 

- 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. 

- Заказивање тестирања у Републичком заводу за 

запошљавање – Т.Ђорђевић 

- Ученици четвртог разреда су кроз 16 часова 

Грађанског васпитања одрадили низ радионица у циљу 

информисања о факултетима и упознавања личних 

карактеристика пред улазак у свет рада: израда 

каријерног плана; радионице Где видим себе кроз 10 

година, Кораци ка факултету и каријери, када знамо 

да смо постигли циљ, 56 личних карактеристика, 

Контакти за посао у облику паукове мреже, затим 

упутства на тестирање на Гундулићевом венцу у 

Националној служби за запошљавање, апликација 

,Матуранг на мобилном у оквиру које се одређују 

поени за факулете који су стечени у школи а затим се 

решава онлајн тест из предмета (понуђени су сви 

предмети и сви прошлогодишњи тестови), логовање на 

сајт Инфостуд где је безброј материјала за вежбање, 

информатори, о факултетима и званични огласи за 

посао - наставници Грађанског васпитања. 

3 

Радионице са 

ученицима на теме 

каријерног вођења 

- Реализација семонара каријерног вођења и 

саветовања уз подршку ГИЗ-а налази се у извештају 

С.Лазовић. 

- Лични идентитет и мој животни/ професионални пут 

– Т. Ђорђевић 

- Лична вредносна оријентација у корелацији са 

професионалним опредељењем – Т. Ђорђевић 

- Полне улоге и избор занимања – Т. Ђорђевић 

- Социјална политика и запошљавање – Т.Ђорђевић 

4 
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Информисање 

ученика о свету 

занимања и начинима 

стицања знања 

-Посета факултета је определила ученике четвртог 

разреда у професионалној оријентацији током школске 

године на часовима Грађанског васпитања, у 

кабинетима и свечаној сали школе. Гостовали су 

студенти са ФПН-у 22. марта и са Економског 

факултета из Београда и у трајању од 45 минута 

представљали програме својих факултета као и 

информације око уписа и структуре факултета. 

-,,Хоћу-нећу баш тај факултет,, је трибина за матуранте 

наше школе одржана 17.11.2017. Ова трибина је 

конципирана тако да гимназијалцима помогне да 

донесу праву одлуку који ће факултет студирати и 

којом ће се професијом бавити. Гости су били студенти 

друге године Правног, Економског и Електротехничког 

факултета тј. бивши ученици Прве крагујевачке 

гимназије подржани од Регионалног центра за таленте. 

Они су понудили и могућност пријаве на конференцију 

и презентацију више факултета која ће се одржати у 

Соко бањи у од 16. до 18. фебруара. Наставник 

координатор Ана Ковачевић. 

Посао психолога у просвети, социјали и здравству – Т. 

Ђорђевић 

4 
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Организовање 

стручних посета 

фирмама и сајмовима 

образовања и 

запошљавања 

Пројекат ,,Предузетник у средњој,, - Четврта фаза 

пројекта коју организује група ,,Промос,, са 

Економског факултета уз подршку Привредне комора 

Србије, а на којој су активни ученици наше школе 

трећу годину за редом, 13.10.2017 у 18.30 часова, 

обележена је у свечаној сали наше школе на трибини 

коју су водили гости студенти са Економског 

факултета и организатор целог пројекта Игор 

Сужњевић, као и пет ученика одељења 4/6 Растовић 

Ђорђе, Никола Поповић, Никола Трифуновић, 

Димитрије Поповић и Дејан Бјелановић који су 

поделили своја искустава са такмичења са ученицима 

одељења 2/8,4/1 и 4/2. Ово је био позив на рад у 

предузетништву и позив на даље такмичење у оквиру 

пројекта које ће се наставити у мају месецу 2018 

године. 

7.11.2017. ученици одељења 2/7 Лука Вранић, 

Алексовски Урош, Костић Иван и Илија Јанковић 

учествовали су у кампањи за младе „Млади и привреда 

– Како до успешног бизниса?“ 7. новембар 2017. 

Привредна комора Србије у организацији Савета за 

омладинско предузетништво Привредне коморе 

Србије. Од успешних младих предузетника сазнали су 

о најперспективнијим пословима којима могу да се 

баве, којим каналима могу извршити дистрибуцију 

робе, истраживању тржишта пре пословног подухвата, 

маркетинг вештинама, финанасијској писмености, 

познавању правних и административних процедура за 

успешно предузеће. Понуђено им је да буду део тима 

који ће се такмичити за најбољу бизнис идеју у 

организацији Мetro Cash and Carry Srbija. 

 

,,Предузетништво не познаје границе,, је радионица 

намењена женском предузетништву која је одржана 

8.11. 2017. у Стартит центру а учествовале су ученице 

2/9 Јања Козодеровић, Емилија Андрић и Савић 

Катарина. Од успешних предузетница Ане Вујшић 

Пајковић из Кидстера, Нађе Јокановић Wannabe 

Magazina, 

и Светлане Бојић из HitSolutionsa сазнале су о првим 

корацима у развоју сопственог бизниса, свакодневним 

препрекама успесима и жељама у постизању циља. 

1 фаза ,,Предузетник у средњој,, 28.2.2018. у свечаној 

сали школе је посетила нас је предузетничка 

организације ,,Промос,, са Економског факултета и 

госта који је предузетничким радом успео на тржишту 

својом апликацијом 

2 фаза ,,Предузетник у средњој,,пријављене две екипе 

2-7 и 2-8 су у трајању од 6 сати обучене на Економском 

4 
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факултету у изради бизнис планова и развоју 

такмичарског духа у предузетничким идејама. Добили 

су смернице у изради бизнис планова, вежбали јавни 

наступ и маркетинг вештине. 

3 фаза ,,Предузетник у средњој,, се одржавала се 9.маја 

2018. године у Привредној комори Србије за вредне 

награду од 50.000 динара, између још 20 пријављених 

школа. Екипе симулирају мултикомпаније а могу и 

продати свој производ уз помоћ школе и спољњих 

партнера који подржавају пројекат. Пријављене екипе 

наше школе су Еко ретро кеса одељења 27Јована 

Раичевић, Лука Вранић, Алексовски Урош, Костић 

Иван и Илија Јанковић и Голден фоур одељења 28. 

Анђела Балиновац, Катарина Ивановић, Марко Дарја и 

Тијана Ристић имале су готове производе. Укупно 9 

ученика. Подељене су има захвалнице и сертификати о 

положеном пројекту. 

16. априла послале смо пријаву и готов производ за 

учешће на конкурсу ,,Сувенир за промоцију Соко 

бање,,. Ученице 2-8 су осмислиле бизнис план и 

послале конкурсни материјал, опробале се у 

предузетничкој улози. Наставник координатор Ана 

Ковачевић. 
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Оснаживање 

наставника за 

бављење каријерним 

вођењем 

Упознавање са планом рада Тима и конкретним 

активностима – континуирано током године на 

састанцима Стручних већа и Наставничког већа. 

Израда предлога плана рада одељењске заједнице са 

темама каријерног вођења и професоналне 

оријентације и материјалима за рад 

Семинар за наставнике Каријерно вођење и саветовање 

КВиС, „Од школе до посла“, каталошки број 45 од 14 

до 16 децембра 2017. године; број сати 24. Сузана 

Лазовић, Ана Ковачевић, Ивана Маћешић, Ана 

Јоковић, Марија Богићевић и Андрија Влајић. 

  

4 

  

Чланови Тима:Тамара Ђорђевић, Ана Ковачевић,  Јелена Петрановић, Борис Јашовић, Игор Стогов и Љиља 

Живанић   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.Г. 

  

Планирани послови су реализовани кроз 14 састанка Тима, електронску преписку и учешће на стручним 

већима и конкретним активностима током школске године. Тим је задржао исти састав осим што је, 

одлуком директора, члан тима је постао Урош Тепавац уместо Љубице Лалић. 

Током године Тим је у свом раду консултовао важеће Законе и прописе (на нивоу Школе, као и 

оне које је прописао државни орган). Разматране су измене у новом Закону које се односе на рад тима и 

његов назив, као и Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Сл.гласник 

РС“, бр.22/2016). 

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 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.54 од 6.02.2018.г.), 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. 
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Разматран је начин информисања ученика о допунској настави и донети предлози које је 

Наставничко веће усвојило а који се односе на заштиту података о ученицима. 

Тим је разматрао допис поводом превенције насиља, посебних ризика и мера заштите као и реаговања у 

случају када се насиље деси, који је школама упућен од стране министра и предложио активности којима 

би школа одговорила на овај допис. 

Чланови су упознати са закључцима из записника просветне инспекције поводом жалбе родитеља 

ученице на закључну оцену из владања на крају школске 2016/2017.г., а који се односе на рад тима и 

донели закључак којим ће унапредити свој рад. 

  

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

У току школске године Тим је разматрао 5 ситуација: 

1. Пријава родитеља за дискриминацију одељењског старешине над учеником одељења 4-3 – Тим 

је обавештен о пријави и поступцима које је школа предузела у утврђивању чињеница и одговорности 

одељењског старешине, а даље поступање је у надлежности директора. 

2. пријава родитеља за вербално насиље предметног наставника над учеником одељења 2-9 – Тим 

је првобитно закључио да није у могућности да на основу прикупљених изјава са сигурношћу утврди да 

ли је било вербалног насиља наставника према ученику с обзиром на то да није благовремено обавештен 

о пријави. Након тога, по наложеној мери просветне инспекције, Тим је саслушао наставника, 

одељењског старешину и ученике из одељења и на основу тих изјава закључио да није било вербалног 

насиља и дао препоруке наставнику за унапређење односа са ученицима у одељењу. Ученик чији 

родитељ је поднео жалбу је премештен у друго одељење, по молби родитеља. 

3. пријава родитеља и ученика 1-7 за вербално насиље предметног наставника над ученицима – На 

основу предочене документације и обављених разговора са ученицима, родитељима и наставником, тим 

је закључио да сви описани догађаји и ситуације указују на учињено насиље другог нивоа и у складу са 

тим предложио мере заштите ученика и препоруке за наставника и ученике. У наредних пет састанака 

чланови Тима су пратили реализацију мера и препорука и на крају су се сви актери сложили да је однос 

између ученика и наставника у том периоду био коректан, уз обострано поштовање и уважавање. 

4. туча између ученика одељења 1-3 и 1-4 у којој су учествовали и ученици других гимназија - На 

основу прикупљених података, тим  је закључио да у  овом сукобу постоји трећи ниво насиља и сачинио 

план заштите. Констатовано је да су родитељи имали  сазнања о догађајима, али да се нису обратили 

школи,  као и да је школа предузела мере прописане процедуром (покренута су два васпитно-

дисциплинска поступка и појачан васпитни рад), и о догађају су обавештене  све надлежне институције:  

Школска управа, Градски секретаријат и полицијска станица Звездара. Предузете мере су довеле до 

позитивних промена у понашању ученика па је васпитно-дисциплински поступак након месец дана 

обустављен. 

5. вербално и физичко насиље између два ученика одељења 1-7 – Тим је упознат са пријавом 

родитеља за вербално и физичко насиље ученика према њиховом детету, као и са изјавама оба ученика и 

ученика који су били сведоци. На основу изнетих података Тим је проценио понашање једног ученика 

као други ниво насиља, а понашање другог као први ниво насиља. Покренут је појачан васпитни рад и 

васпитно-дисциплински поступци против оба ученика и сачињен план заштите. Предузете мере су довеле 

до позитивних промена у понашању ученика па је васпитно-дисциплински поступак након месец дана 

обустављен, а даље праћење ситуације између ученика и у одељењу обављаће одељењски старешина. 

Тим је ове школске године имао значајно тежи и захтевнији посао у односу на претходни период 

из више разлога. Чак три од пет ситуација које су разматране односиле су се на оптужбе упућене 

наставницима (дискриминација, вербално насиље).  Тешкоћу је представљало и то што је Тим морао 

јасно да одреди ниво насиља из потпуно опречних изјава које су актери ових ситуација износили 
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(ученици, родитељи, наставници и одељењске старешине). У настојању да активно допринесе разрешењу 

насталих проблема, чланови Тима су се максимално ангажовали у раду што потврђује и 14 састанака  од 

којих је 11 било у периоду од априла до краја јуна месеца. 

             На основу овог искуства чланови Тима су закључили да је неопходно појачати превентивно 

деловање на све актере да препознају и реагују на сваки облик насиља, да школа одмах реагује на сваку 

сумњу на насиље као и да се одељењске старешине активније укључе у прикупљање података и 

утврђивање чињеница о насилним ситуацијама. 

              

 Задатак 3 – Вршњачки заштитни тим 

Од планираних превентивних активности, реализовано је: 

· Предавање о безбедности у саобраћају „Ум на друм“ у организацији Агенције за безбедност 

саобраћаја Републике Србије, одржаног 20.09.2017.г. у Установи културе „Вук Караџић“ – 

присуствовало 69 ученика трећег разреда и Урош Тепавац, пом.директора; 

· Учешће на Другој конференцији о вршњачком насиљу „Друг није мета“ одржаној у Дому омладине 

17.05.2018.г. – присуствовало 6 ученика 1-5 одељења, одељењски старешина Јасна Перић и психолог 

Љиља Живанић; 

· Учешће у пројекту „Примењена безбедност 2018“ Међународног центра за истраживање тероризма и 

организованог криминала – 12.и 13.04.2018.г. 

· Реализација теме „Превенција насиља, посебних ризика и мере заштите као и реаговања у случају 

када се насиље деси“ на родитељским састанцима, Наставничком већу и Савету родитеља. 

· Учешће представника Ученичког парламента и психолога на трибини „Улога филма у борби против 

насиља“, одржаној у просторијама општине Звездара, и припреме ученика за конкурс за најбољи 

видео клип против вршњачког насиља „Огласи се“ у оквиру фестивала културе младих 

„Звездаријада“. 

  

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 

Наставници су редовно обавештавани о свим релевантним информацијама кроз рад Наставничког већа и 

Педагошког колегијума о следећим темама: 

- о изменама Закона који се односи на рад Тима за заштиту и на процедуре заштите ученика од насиља; 

- о Правилнику о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 

детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања; 

- о допису поводом превенције насиља, посебних ризика и мера заштите као и реаговања у случају када 

се насиље деси, који је школама упућен од стране министра и предложио активности којима би школа 

одговорила на овај допис; 

- као и о закључцима из записника просветне инспекције који се односе на забрану насиља. 

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 
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Остварена је добра сарадња са организацијама и институцијама у реализацији превентивних програма, а у 

оквиру интервенција у насилним ситуацијама сарадња је остварена са надлежном Школском управом, 

Јединицом за превенцију насиља Министарства просвете и надлежном полицијском управом. 

  

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.Г. 

  

Подручје рада/ 

активност 

  

Индикатори 

Скала процене 

индикатора  1 

(није остварен) 

4- (у потпуности 

остварен) 

Информисање о 

раду Тима и 

вођење 

документације о 

раду 

·   14 састанака и 14 записника + евиденција о 

активностима  у току године 

·   Извештај о раду тима за прво полугодиште 

(дел.бр.54 од 6.02.2018.г.) 

             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 

· Пријава насилне ситуације  III нивоа 

надлежним институцијама 

3 

Унапредити 

дежурство 

наставника и 

ученика 

Јачање унутрашње 

заштитне мреже  -

Вршњачки 

заштитни тим 

·  План рада одељењског старешине за школску 

2015/2016.г. – упознавање са законом и 

правилницима 

· 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 

Подстицање 

активне 

партиципације 

родитеља у општој 

безбедности 

ученика 

· Записници са родитељских састанака и Савета 

родитеља 

3 

Подстицати 

родитеље на 

партиципацију на  

родитељским 

састанцима 
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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 

Јачање спољашње 

заштитне мреже 

· Сарадња са Министарством просвете – 

Јединицом за превенцију насиља и 

полицијском управом Београда у 

интервенцијама и невладиним 

организацијама  у реализацији превентивних 

програма 

 4 

  

   

Чланови Тима: Дубравка Радошевић, Љиља Живанић, Урош Тепавац, Александра Јарић, Љиљана Маловић-Козић, 

Дражен Вучак и Ивана Маћешић. 

  

Извештај Стручног тима за реаговање у кризним ситуацијама – Тим у овој школској години реаговао поводом 

трагичне смрти ученика 4-5 у циљу пружања подршке одељењу а кроз рад Наставничког и Одељењског већа, 

одељењске заједнице и родитељског састанка. 

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. 

У појачаном васпитном раду било је укупно 169 ученика. 

Изречене мере: 

  I  

разред 

II  

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Сви 

ООС 11 16 52 12 91 

УОС 5 27 24 14 70 

УОВ - 3 - 2 5 

УД - 1 - 2 3 

Закључне оцене из владања на крају школске године: 

  I 

разред 

II  

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

Сви 

Примерно 269 252 266 259 1046 

Врло добро 1 11 4 1 17 

Добро - 3 1 - 4 
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Довољно - 1 - 2 3 

Незадовољава

јуће 

- - - - - 

  

  

  

  

  

11.         Извештај о раду секција 
Извештај о раду хора 

  

 Диригент: Душка Кисин, наставница музичке културе 

 Хор Шесте београдске гимазије који већ 8 година води Душка Кисин, остварио је успешне наступе на 

редовним школским манифестацијама, Дану школе и прослави Св. Саве, о чему сведоче слике и снимци. 

  Поред тога хор је отворио и  7. Традиционални хуманитарни концерт. 

 

  

Извештај о раду новинарске секције 
  

У оквиру секције одржано је 25 часова. Објавили смо два часописа који се налазе на сајту школе. Петнаест ученика 

је учествовало у раду на часопису. Посебно су се истакли  ученици 3/6 и 3/5. 

 

Извештај о секцијама СВ рачунарства и информатике 

 ЈА (Junior Achievement) секција 

Ове школске године у школи је реализована ЈА секција. У оквиру секције су спроведена два програма:  

Пословни изазов и Ученичка компанија.Ученици који су учествовали на регионалном такмичењу 

Пословног изазова су: Урош Филиповић IV-5, Стефан Мандић IV-5,  Стојановић Милош IV-5 и 

Стојсављевић  Ђорђе II7.Такође је реализован програм Ученичка компанија. У школи је  формирана  

једна ученичка  компанија: Креативна енергија. Детаљније информације о нашој компанији налазе се на 

сајту школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ментори за ову компанију су: Гордана Ћеранић  и 

Душка Кисин. У компанији Креативна енергија  су 

били ученици: Ана-Mарија Раденовић II-1, 

Tеодора Трмчић I-5, Ђорђе Стојсављевић II-6, 

Jована Николић II-7 и  Александра Раичевић II-7. 

Наша компанија је учествовала на регионалном 

такмичењу ученичких компанија и освојила 
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шесто место. Свим ученицима се много допао овај програм који омогућава развој предузетничких 

компетенција које су кључне у савременом образовању. 
 

Извештај о раду драмске секције 2017-2018. 
 

У пвпј щкплскпј гпдини шланпви секције пдржали су пкп шеурдесеу прпба радећи на предсуави Генерали, 
или сродство по оружју, Б. Пекића. 
Предсува је изведена на манифесуацији КУЛТУРИЦА ппшеукпм пкупрбра 2017. Прпглащена је најбпљпм 
предсуавпм фесуивала, а дпбили смп и следеће награде: за најбпљу мущку улпгу, Бпгдан Јевуић, за 
најбпљу сппредну мущку улпгу Михаилп Милпванпвић, и за најбпљу жеснку улпгу Лидија Милпвац. 
Са пвпм предсуавпм ушесувпвали смп и на Опщуинскпм уакмишеоу у драмскпм суваралащуву у мају 2018. 
на кпме смп уакпђе псвпјили прву награду кап и награде за најбпљу мущку улпгу,награду за режију и 
награду за драмскпг педагпга. 
 На градскпм уакмишеоу, 33. Фесеуивал ппзприщних игара деце и младих Бепграда псвпјили смп другп 
месуп кап и награду за кпсуим, режију и главну мущку улпгу. 
Ове гпдине није се пдржавап фесуивал Аплауз у Кпнсуанци па је уп једина испланирана, а нереализпвана 
акуивнпсу секције. 
Шланпви секције акуивнп су ушесувпвали у свим кулуурним манифесуацијама щкпле, пд Дана щкпле дп 
хуманиуарних кпнцерауа и псуалих акуивнпсуи. 
Редпвнп смп ищли у ппзприщуе и били дпмаћини двема предсуавама, Она је то хтела, Пан уеуара ,и 
предсуави кпју су извели щуићеници Удружеоа та ппмпћ пспбама са смеуоама у развпју. 
Такпђе, у упку пве гпдине заппшеуе су прпбе за рад на предсуави Драга Јелена Сергејевна. 
Рукпвпдилац секције Тамара Крешкпвић 
 

Извештај о раду Рецитаторске секције 2017/18. 
 
У раду Рециуаупрске секције ушесувпвалп је псам ушеника, а на Щкплскпм уакмишеоу рециуаупра 
изабранп је урпје ушеника кпји су предсуављали щкплу на ппщуинскпм уакмишеоу, у маруу, у Пан уеауру. 
Тп су: Сара Савпвић Маћић, 3/4; Андрија Симић,3/4 и Марија Диншић, 3/7. Казиваое ппезије Марије 
Диншић билп је вепма запаженп, па јпј је жири дпделип ппхвалу. 
Исуа ушеница ушесувпвала је на уакмишеоу рециуаупра на Врашару, прганизпванпм у шасу Пеура Краља, 
ппд називпм „Краљевсувп ппезије“, на кпме је пд щездесеу уакмишара изабрана у прву групу.  
Сви шланпви пве секције ушесувпвали су у щкплскпј приредби за Дан Свеупг Саве.  
Одржанп је уринаесу шаспва секције, а п садржају ппсупји дпкуменуација у щкпли. 
                               Весна Шплакпвић Јпванпвић 

 
Извештај о раду литерарне секције 

 

Одржан је 21 час литерарне секције. Осморо ученика били су стални чланови секције. Бавили смо се 

писањем есеја, кратке приче и песме. Ученици су учествовали на конкурсима, а награде су освојили на 

конкурсу Звездаријаде за кратку причу (2. место) и поезију (2. место), на школском литерарном конкурсу 

поводом Светог Саве и на међународном конкурсу БЕОПС у организацији часописа Огледало (3. место 

за кратку причу). Такође, ученици су похађали Школу креативног писања у организацији Ризнице речи. 

Руководилац секције: Олгица Рајић 
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Психолошка секција 

План и програм психолошке секције је углавном остварен у оквиру реализованог фонда часова 

(22). 

Психолошка секција током шк. 2017/ 2018. године окупила је заинтересоване ученике   ( 11 ) из одељења 

у  којима предајем психологију  ( II5, 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 су већи број властитих појмовно јасних, прегледних и креативних „ 

мапа ума ".  Потом смо заједно урадили одабир најбољих ученичких радова, те поставили на паное и тако 

остварили 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 ( САНУ – 

Српској академији наука и уметности, КНУ – Коларчевом народном универзитету, Филозофском 

факултету ). 

          Важно је истаћи да смо посебну пажњу посветили популаризацији науке оствареном посетом 

Фестивалу науке. 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 са тематском 

поставком " Све стране свести ". Такође, у Петој београдској гимназији поједини ученици су 

присуствовали веома интересантном предавању и презентацији „ Мозак тинејџера под лупом „ професора 

из Лабораторије за неурокогницију и примењену когницију са Филозофског факултета. Ове 

манифестације, као и предавање, су изазвали велико интересовање и живу дискусију уз коментаре наших  

учeника. 

         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. 

                                                                                                        Ментор Дубравка Носовић 
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Секција ,,Активан грађанин” 

Секција је пратила друштвена дешавања актуелана за ученике и одговорила циљу сналажења 

младих у демократском друштву. 

Панелу младих Повереника за заштиту равноправности у тродневној радионици у студенском 

одмаралишту на Авали која се одржавала од 21 до 23 мај. 2018. учествовале су ученице Михајловић 

Катарина 1-2 и Бркић Душанка 34. Разрађене теме су дискриминација, неуважавање различитости, лоша 

комуникација са вршњацима, наставницима, родитељима, вршњачко насиље. Скупу су се обратили 

Бранкица Јовановић, Повереница за заштиту равноправности. Партнер је УНИЦЕФ и обратио се 

директор канцеларије за Србији Мишел Сен Ло. Ученице су добиле сертификат као секретари 

Повереника за равноправност и наставиће рад у школи са вршњацима и остати у контакту преко 

друштвених мрежа са базом https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/. 

Посета Дому народне скупштине 28.11.2017. од 12 до 13.30 часова. Посета је унапред заказана у 

договору са едукативном комором Дома и одобрена од старне директора школе. Посетили су ученици 

матуранти одељења 4/2, 4/3, 4/4 са наставницима Грађанског васпитања Ковачевић Аном и наставником 

Историје Матић Жељком. Дочекала нас је едукатор Сања Младеновићу и провела кроз улазни фоаје 

Великој пленарну салу, библиотеку, салону принца Павла видели смо портрете породица Карађорђевић и 

Обреновић. У централном холу смо се групно фотографисали, 

Посета Народној банци Србије изведена је у првом полугодишту на предлог родитеља Нена 

Недовић из одељења 28 па је цело одељење имало прилику да посети ово здање. Велепно здање се налази 

у Краљ Петра 12. Уписано у ЧОС-у Посетили смо са разредним стрешином. 

,,Исти на другачији начин – млади против дискриминације,, на часовима Грађанског васпитања и 

Верске наставе од 29.11 до 1.12. одржана је едукативна радионица Европског омладинског центра, 

Старине Новака 1. Коју координира социјални радник и едукатор Драгане Аџанић. Циљ је подизање 

свести о штетним последицама ставова и акција које шире нетрпељивост и подстичу маргинализацију 

младих из осетљивих група. Радионица је обухватила одељења  2/8, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 4/1, 4/3, 4/4, 4/7. 

Ученицима је подељен материјал и радило се уз презентацију, yu tyube. 

Радионица Звездарског еколошког центра ЗЕЦ и Чувара заната учествовале су ученице 2/8 

Милица Шарић, Невена Синадиновић, Теодора Фемић, Оливера Радуловић, и ученице одељења 2/7 

Андреа Кузмановић, Теодора Маријановић, Ана Радојковић и Милица Вујновић на позив Биљане 

Пантелић. Тако смо пропратили Дане европске баштине на тему ,,Украсно зачинско и лековито биље, 

Наслеђе и природа,, 29.09.2017. између 14 и 15 часова испред УК ВУК. Радионица је подржана од Града 

Београда, Секретаријат за привреду и општине Звездара. Програми је намењени деци, младима, особама 

са инвалидитетом и свим заинтересованим грађанима, особама са сметњама у развоју ( ДБ Заједно - 

Вождовац ), гостима из ГО Звездара и гостима из Зеленила Београд. Упознати смо начину неговања и 

гајења лековитог и украсном биља а затим декорисале аранжмане. Такође на позив Биљане Пантелић смо 

посетили Геодетску школу и погледали едукативну презентацију о рециклажном материјалу и особинама 

пет амбалаже. У овој посети учествовало је око 20 девојчица одељења 1/1 и 1/3. 

Ученице Сара Ђурђевић (Ученички парламент) 3/3, Оливера Јеринић 3/6, Ива Ђоковић 2/8, 

Марина Џелетовић 4/2, Нађа Мараш 4/2, Ивана Божић 4/2, Сара Тешић 4/5, Суровцева Софија 2/2, 

Тркуља Анђела 4/5, Павловић Ивана 4/2, Ђуровић Даринка 4/2, Рабреновић Никола 4/5, Петар Трбојевић 

1/8, Невена Спасић 4/5. учествовале су у пројекту ,,Светосавски дани на делу,, у очи дана обележавања 

школске славе Свети Сава па смо изабрали да мали знак пажње посветимо Удружењу пензионера градске 

општине Звездара у улици Трајка Стаменковића бр.15 на Лиону. Чланове удружења су позвани да буди 

гости на свечаној приредби . 

https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/
https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/


 

 
81 

 

У оквиру предмета Грађанско васпитање, наставник је позван на јавни, огледни час у четвртак да 

са својим ученицима учествује у интердисциплинарном часу на тему ,,Алкохолизам социјални проблем и 

мере за решење проблема,,. 

Током школске године ученици су сређивали учионици 023 за потребе рада наставе Грађанског 

васпитања и давали предлоге фотографија за сајт школе. 

Ментор Ана Koвачевић 

 

Извештај о раду Филозофске секције (Дебатни клуб) 

У раду секције је учествовало 20 ученика, а било је 13 састанака. На секцији је увежбавана и 

практикована тзв. Енглеска дебата, која се састоји о наизменичном временски ограниченом дебатовању 

на разне теме. Дебатовало се о феминизму, употреби канабиса, геј браковима абортусу, еутаназији, 

реформи образовања, изборним правилима, таблоидима, браку и границама слободе говора. Ученици су 

подстицани да повезују ове теме са филозофским ставовима и питањима. 

У делу часова, врсту дебате променили смо у широку дискусију о некој филозофској теми, у складу са 

интересовањима ученика. 

Ученик Врањеш Јован (3-6) учествовао је на такмичењу у дебатовању које је организовала 14. гимназија. 

Задаци предвиђени Годишњим планом рада Шесте гимназије за школску 2017-2018 (тачка 8.1.7. стр. 64) 

су остварени. 

Планирамо да рад дебатне секције наставимо и у школској 2018-2019. 

Руководилац секције – Наставник ментор 

Професор Филозофије 

Владимир Милутиновић 

 

Извештај о раду скијашке секције 

  
             У оквиру скијашке секције, са ученицима се, између осталог, ради и на обуци, односно 

усавршавању технике скијања. Циљ секције је популарисање зимских спортова, развијање интересовања 

за њих код што већег броја ученика и подстицање ученика да у што већој мери савладају технике 

скијања. 

         План и сатница одржавања активности се налази у Књизи секција за ученике првог разреда. 

У склопу планираних активности за рад скијашке секције, у периоду од 2. - 8. јануара 2018. 

године, реализовано је зимовање на Копаонику. На зимовање је ишло 12 ученика, чланова скијашке 

секције и четири професора Шесте београдске гимназије. Вођа пута је био Дражен Вучак, професор 

физичког васпитања који је задужен за скијашку секцију. 

Група је на пут кренула 2. јануара 2018. године, у 8,00 часова, са доласком у Брзеће око 13,00 

часова истог дана. Група је била смештена у Апартманима Копаоник у Брзећу. Група се за Београд 

вратила 8. јануара око 16,00 часова. 

У групи је било 5 ученика који не скијају, 4 ученика са основним познавањем скијашке технике и 

3 ученика на средњем нивоу. Имајући у виду ту чињеницу, ученици су подељени у 3 групе и за сваку од 

њих је направљен посебан програм рада. Са сваком од група је радио Дражен Вучак, вођа скијашке 

секције. На крају зимовања, група почетника је успешно савладала основну технику скијања, а 

напредније групе су унапредиле своје раније стечене вештине. 

Општи утисак је да је зимовање било успешно спроведено и да су сви били изузетно задовољни 

оним што су постигли по питању савладавања технике скијања. 

                                                                                 Извештај сачинио: 

                                                                                  Дражен Вучак 
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Извештај кошаркашке секције 2017/2018 

  
    На општинском такмичењу у кошарци екипу Шесте београдске гимназије чинили су чланови 

кошаркашке секције. На поменутом такмичењу освојили су пласман од трећег до четвртог места. 

 Као и код осталих секција, и овде је евидентан недостатак слободних термина за 

одржавање часова секције самим тим и немогућност боље припреме 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 10. 

Чланови кошаркашке секције: 

  

1. Тишић Петар            3-6 

2. Орељ Александар    3-9 

3. Ристановић Алекса  4-5 

4. Јосиповић Јован  4-3 

5. Ковачевић Алекса    4-1 

6. Ђоковић Филип  4-2 

7. Стојановић Марко    4-5 

8. Трифуновић Никола 4-6 

9. Нешковић Ђорђе 4-8 

10. Грубач Михајло  4-8 

11. Мрдак Филип    3-2 

12. Кастратовић Душан 4-3 

  

                                                                                 руководилац секције: 

                                                                                 Марковић Милан 

                                ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ 

  

  

У школској 2017-2018 години одбојкашку секцију похађало је 23 ученика: 

  

  

1.      Илић Ана  3-9 

2.      Димитријевић Сра 3-5 

3.      Стоиљковић Нина 2-3 

4.      Шалипуровић Тамара 2-4 

5.      Маринковић Марија 1-2 

6.      Маринковић Анђела 1-2 

7.      Давидовић Јана 1-1 

8.      Митрић Ана 1-1 

9.      Тривунац Катарина 1-1 

10.  Голијанин Анастасија 3-8 
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11.  Љуштина Маша 2-1 

12.  Басић Тијана 4-5 

13.  Катанић Николија 3-2 

14.  Цветковић Љубица 3-3 

15.  Драгомировић Теодора 3-7 

16.  Николић Душан 2-3 

17.  Радовић Ђорђије  3-8 

18.  Петровић Богдан 3-1 

19.  Гутовић Давор  3-7 

20.  Стојановић Станислав  3-7 

21.  Динић Страхиња  3-9 

22.  Мирковић Матија 2-8 

23.  Антоновић Никола 3-7 

                                                                                                                                                                                           

Број одржаних часова је 8 а часови су одржавани петком од 13 часова у непарној смени супротно од 

фудбалске секције. Највећи проблем у раду представљао нам је недостатак слободних термина у сали 

због распореда часова редовне наставе.                           Најистакнутуји учесници одбојкашке секције у 

обе конкуренције на општинским такмичењима освојили су прва места у мушкој и женској конкуренцији 

и пласман на градска такмичења где су мушкарци заузели треће место док су девојке испале у 

четвртфиналу. 

  

  

                                                                          Вођа одбојкашке секције: 

                                                                                Влајић Андрија 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ  2017-2018 

   У школској 2016-2017 године формирана је и фунционисала женска фудбалска секција у којој је 

било пријављено 12 девојака. Укупно је одржано 6 часова и то у терминима до 12 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 доживеле неочекивани пораз у четвртфиналу. 

  Девојке које су чиниле фудбалску секцију: 

1.Момчиловић Маша                                                                                                        

2. Радибратовић Милица                                                                                                   

3. Лешњак Маша                                                                                                             

4. Којовић Наталија                                                                                                         

5. Качар Милица                                                                                                              

6. Пешић Тамара                                                                                                                 

7. Ивановић Јелена                                                                                                                

8. Родић Ана                                                                                                                        

9. Љуштина Маша                                                                                                          

 10. Башић Лена  

11. Димитријевић Сара 

12. Голијанин Анастасија    

                         Руководилац фудбалске секције: 

                                                                               Вучак Дражен 
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Извештај о учешћу у Звездаријади у школској 2017/18. г. 
  

  

Ученик Парежанин Лазар из одељења 2-3 учествовао је у такмичењу Први глас Звездаре (област Поп/рок 

музика) у оквиру Звездаријаде и освојио је 1. место. Ментор - Ђокић Томислав 

 

 

12.         Извештај о раду ваннаставних и осталих активности школе 

Извештај о реализацији манифестације  НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ, 2017/2018. 

  

Овогодишња, једанаеста по реду, манифестација Новембарски дани Соње Жарковић одржана je од 16.11.  

до 30.11.2017.г. под називом  Подели са другима. У складу са називом ове године смо се дружили и 

„делили“ са другима из основних и средњих школа, факултета, са пријатељима и суграђанима. 

  

Програм манифестације 
  

Термин Активност Координатори 

16.11. Добровољни даваоци крви Јасминка Башић 

17.11. „И оне осећају“ - 

студенти Ветеринарског факултета и ученици 

Шесте 

Љубица Лалић 

20.11. „ Зрно по зрно, ДЕЛО“ 

студенти Факултета ликовних уметности и 

ученици Шесте 

Наташа Јанковић 

22 - 23.11. Каријерно вођење и саветовање- лични развој, 

подршка ученицима Шесте, 

Ивана Maћешић 

Сузана Лазовић 

23.11. „Мапе и оријентиринг“ 

ученици школе „Вељко Дугошевић“ и Шесте 

Ана Ковачевић 

24.11. „Негујмо и улепшајмо !“  - 

ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе 

и Шесте 

Драгана Бранковић 

Срзић 

24.11. 

  

Радионица „ Да учење не буде мучење“- 

ученици првог разреда и одељењске старешине 

Љиља Живанић 

Ивана Maћешић 
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27.11. „ Снагу покажи, ум оснажи“ 

ученици школе „Дринка Павловић“ и Шесте 

Андрија Влајић 

  

27.11. Књижевно вече „Андрић 125“ - 

ученици Шесте за пријатеље  са Звездаре 

Тамара Кречковић 

Сандра Плазибат 

27 – 29.11. Каријерно вођење и саветовање- обука за 

вршњачке едукаторе, 

ученици Зуботехничке школе, Техноарт Београд 

и Шесте гимназије 

Ивана Маћешић 

Сузана Лазовић 

  

30.11. 

  

„Математичка шетња“ – 

ученици Шесте на улицама Београда 

Сузана Лазовић 

Ана Јоковић 

  

Координатори  су о реализованим активностима приложили  следеће извештаје: 

- 16.11.2017.  Aкција добровољног давања крви 

Соња је и сама била добровољни давалац крви и била би поносна на нове генерације који се одазивају 

оваквој хуманитарној акцији. И сада је акција била успешно изведена, 44-оро ученика је дало крв, а оно 

што нас посебно чини поносним јесу и похвале од медицинског особља Института за трансфузију крви да 

су деца васпитана, културна, љубазна. Ове године су се у акцију укључили и волонтери Црвеног крста 

Звездара који су делили беџеве добровољним даваоцима крви, а међу њима  су били и ђаци наше школе. 

Координаторка  Јасминка Башић 

- 17.11.2017.  „И оне осећају“ - студенти Ветеринарског факултета и ученици Шесте београдске 

гимназије 

Програм посете: 

-   12.30ч – обилазак лабораторија за фармакологију и генетику животиња 

- 13.30ч – интерактивно предавање студената на предмету Психосоцијални аспекти држања животиња 

Домаћин: проф.др. Маријана Вучинић 

Активност организовала и ученике водила: Љубица Лалић 

У петак, 17. новембра, група заинтересованих ученика Шесте, са професорком  Љубицом Лалић, били су 

гости Факултета ветеринарске медицине. Домаћини су нам је били проф.др. Маријана Вучинић са 

катедре за Добробит животиња и проф.др. Нинослав Ђелић са катедре за биологију. 

Програм посете се састојао из два дела: обиласка лабораторија за фармокологију и генетику животиња и 

заједничко интерактивно предавање „Коришћење животиња“ са студентима прве године које је водила 

проф.др. Маријана Вучинић. 

У првом делу су нас кроз лабораторије провели и одржали нам кратка предавања о томе чиме се и како 

баве сарадници докторанти Ђорђе Марјановић са фармакологије и Марко Ристанић и Немања Јовановић 

са генетике животиња. Видели смо како се данас гаје и користе лабораторијске животиње. Показали су 

нам како се води рачуна о коришћењу алтернативних модел система (непаразитских и паразитских 

ваљкастих црва) за истраживање лекова у сврху смањења  броја животиња и њиховог непотребног 

жртвовања. Видели смо како се данас гаје лабораторијски мишеви и пацови и како се брине о њиховој 

добробити за време истраживања. Био нам је занимљив податак да је потребно три године да се прибаве 

све дозволе од релевантних институција да би се припремило истраживање на сисарским системима. У 
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лабораторији за генетику животиња смо видели најмодернију апаратуру за PCR који се користи за 

добијање ДНК отисака у проучавању ретких врста птица и пчела. 

Други део посете провели смо на предавању из предмета „Психосоцијални аспекти коришћења 

животиња“ на коме су наши ученици  учествовали у групном раду са студентима и заједно промишљали 

о начинима на које људи користе животиње. Закључак предавања је био да, у суштини, сви ми знамо за 

многе сврхе у које људи користе животиње, али нисмо тога свесни. Након закључка са предавања у коме 

је професорка укратко систематизовала све што су групе урадиле, добили смо позив да поновимо посету 

у летњем семестру када ћемо имати прилику да слушамо предавања о добробити животиња. 

  

Координаторка  Љубица Лалић 

-  20.11.2017.  „ Зрно по зрно, ДЕЛО“ - студенти Факултета ликовних уметности и ученици Шесте 

београдске гимназије 

 

У оквиру Соњиних дана ученици наше школе су  посетили Факултет ликовних уметности, и на 

Топчидерском брду се дружили са студентима сликарске класе. Ученици су на Сењаку  присуствовали 

предавању о мозаику у класи професора Зорана Граовца и открили  неке од тајни рада у овој техници. 

Ученици су били добро расположени и сарадљиви и имају лепе утиске о овом догађају.  Учесници у овој 

активности су Урош Маринковић 3-2, Пеђа Перић 3-2, Марија Радевић  

3-2, Љубица Николић 3-2, Миљана Милојковић 3-3, Емилија Мијатов 3-3, Милица Стојковић 1-2, Зора 

Поповић 1-2, Александра Карановић 1-2, Милош Зекић 1-2, Невена Георгијев 1-2, Лаура де Олива Перез 

1-2, Теодора Борозан 1-2 и Теодора Трмчић 1-5. 

 

 

                Координаторка  Наташа Јанковић 

 

- 23.11. 2017. „Мапе и оријентиринг“ - ученици Основне школе „Вељко Дугошевић“  и Шесте 

београдске гимназије 

 

Извештај са одржаног оријентиринг такмичења одржаног 23.11.2017 у ОШ Вељко Дугошевић на позив 

Шесте београдске гимназије на међусобну сарадњу у манифестацији „Соњини дани“ . Основна школа је 

одабрана од стране гимназије на основу сарадње коју су школе постигле кроз такмичења у Оријентиринг 

савезу Београда у последње 3 године. Корелацијом предмета Географија и Физичко васпитање постиже 

се развој физичких активности, трчање, брзина, оријентација у простору и такмичарски дух, упознавање 

са оријентиринг мапама. 

Учесници су били 12 ученика из Шесте београдске гимназије узраста другог разреда који имају знања из 

области Оријентиринга и одељења 5-3 и 5-4 разреда основне школе.  

Ученици Шесте београдске гимназије су Теодора Крсмановић 2-7, Милица Радибратовић 2-7, Дијана 

Урошевић 2-7, Марија Николић 2-7, Спремић Марко 2-9, Пазман Иван 2-9, Панић Петар 2-9, Кандић 

Бошко 2-9, Недовић Исидора 2-8, Попов Јелена 2-8, Вања Стјепановић 2-8, Марко Дарија 2-8. 

Наставници основне школе Вељко Дугошевић су Милица Јевтић наставница физичког васпитања, Марко 

Пајић наставник физичког васпитања, Тања Грбић пратилац девојчице са сметњама Теодоре Петровић. 

Такмичење се одржало у фискултурној сали ОШ Вељко Дугошевић. 

Материјале за такмичење - оријентиринг мапе  су израдили ученици Шесте гимназије у односу на салу 

О.Ш. Вељко Дугошевић уз помоћ и материјал које је обезбедила наставница физичког васпитања Милица 

Јевтић. Ток такмичења: након упознавања учесника, ученици одељења 5-3 и 5-4 подељени су у 10 група 

од по 4 ученика и добили упутства од старијих ученика Шесте гимназије и приступили такмичењу. У што 

краћем року су требали да пронађу задате тачке и стигну од задатог старта до циља. 
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Победници у оријентиринг такмичењу ученици одељења 5-4 Митровић Михајло, Миљковић Растко, 

Аврамовић Стефан који су били у екипи 6. 

Друго место су поделили екипе 5. и 7. Лука Малешић, Петар Васовић, Петар Катанић, Гаврило Марковић 

и Вељко Средојевић. 

Дружење је било веома лепо у спортском духу уз фотографисање и постигао се циљ међугенерацијске 

сарадње. Накнадно ће бити подељене и захвалнице. 

 

 

       Координаторка  Ана Ковачевић 

       

 

- 24.11.2017.  „Негујмо и улепшајмо !“  - ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе и Шесте 

београдске гимназије 

Ове године смо у сарадњи са Фармацеутско-Физиотерапеутском школом са Звездаре организовали 

посету њиховој школи 24.11.'17 .  Поред разгледања, били смо и учесници у радионици  " Нега пре свега" 

где смо заједно направили крему за руке, пилинг за лице и грожђану маст.  

Координатор Драгана Бранковић Срзић са ученицима VI бгд гим: Илић Ана 3-9, Сијаковић Дуња 3-9, 

Ћосовић Михајло 3-7, Стојановић Станислав 3-7, Вуковић Матија 3-7, Миљковић Боривоје 3-8, Тијанић 

Тијана 3-8, Лабало Лука 3-8, Николајевић Ана 1-8, Ристић Милица1-8 и Теодора Тадић 1-5. 

Ментор Фармацеутско-Физиотерапеутске школе Ивана Песић са својим ученицима. 

        

       Координаторка  Драгана Бранковић Срзић 

 

- 24.11.2017.  Радионица „ Да учење не буде мучење“ - ученици првог разреда и одељењске 

старешине  

 

Радионица је реализована 24.11.2017. од 12.30 до 14 часова у кабинету 219. Учествовало је 17 ученика  

првог разреда и 9 наставника.  

Циљеви радионице:  

- да учесници добију конкретна искуства како да унапреде процес учења; 

- да препознају доминантни стил учења и подстичу предности тог стила у свом учењу, препознају 

остале стилове и њихове предности и могућности  комбиновања; 

- да освесте различите могућности подстицања процеса учења и могућности примене у личном 

искуству; 

- да препознају „крадљивце времена“ и одупру се онима који их највише ометају. 

 

Сценарио радионице је осмишљен тако да обухвати три важна аспекта процеса учења (стил учења, 

мотивацију за учење и „крадљивце“ времена) и омогући учесницима да, пролазећи кроз активности, 

стекну и размене искуства и тиме унапреде процес учења.  

Сви учесници су били врло мотивисани и спремни на сарадњу. Дискусија и размена у групи је била врло 

жива и корисна, како за ученике тако и за наставнике који су овај процес посматрали из личног искуства 

и из улоге наставника.  

Ученицима и њиховим одељењским старешинама је предложено да активности које су прошли на 

радионици могу применити у оквиру часова одељењске заједнице, а да подршку за то (у виду материјала 

и консултација) могу добити од водитеља. 

Учесници: 
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УЧЕНИЦИ: НАСТАВНИЦИ: 

Лукић Лука 1-4 Вучак Дражен 

Матковић Ирена 1-4 Чолаковић Јовановић Весна 

Делић Вања 1-4 Грујовић Данијела 

Николић Наташа 1-3 Живановић Владимир 

Стаменковић Анђела 1-3 Ђорђевић Бранка 

Станиловић Алекса 1-1 Шандор Зринка 

Ивановић Немања 1-1 Богићевић Марија 

Нововић Ана 1-1  

Мићовић Нина 1-1  

Блешић Лука 1-6  

Голубовић Младен 1-6  

Борозан Теодора 1-2  

Карановић Александра 1-2  

Богдановић Маша 1-5  

Заплетић Ивана 1-5  

Вишић Алекса 1-7  

Дурковић Тијана 1-7  

 

 

 

     Координаторке Љиља Живанић и Ивана Маћешић 

- 27.11.2017.  „ Снагу покажи, ум оснажи“ - ученици Основне школе „Дринка Павловић“ и Шесте 

београдске гимназије 

 

Овогодишње такмичење “Снагу покажи - ум оснажи” организовано је као ревијално  и реализовано је 27. 

новембра 2017.г. у Основној школи „ Дринка Павловић“. Учесници такмичења били су ученици одељења 

4-1, а њихов  наставник Небојша Мисаиловић нам је пружио помоћ у организацији. Како су за ово 

такмичење, које смо прошле године први пут организовали у нашој школи, ученици показали велико 

интересовање одлучили смо да идеју поделимо и са другима. Желели смо да то буду ученици млађег 

узраста. Ментори основцима били су наши ученици који су учесници прошлогодишњег такмичења 

Голијанин Анастасија 3-8, Павловић Александра 3-8, Антић Марко 3-8, Лабало Лука 3-8, Радовић 

Ђорђије 3-8 и Тресовић Миодраг 3-6.  Такмичење је протекло је у правој спортској атмосфери, иако су 

резултати били у другом плану. Камером и фотоапаратом све је забележио  ученик Лука Лабало , а воће 

као награда за све учеснике упућује на пријатељски однос и здрав начин живота. 
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Спортски и математички задаци, који су се преплитали, били су прилагођени узрасту ученика. 

Математичке задатке за ученике је осмислила Сузана Лазовић, наставница математике, танграм задатак 

Оливера Михаиловић, наставница математике, а физичке активности Андрија Влајић, наставник 

физичког васпитања. 

 

  Циљ овог такмичења  првенствено је била  презентација наше школе млађој, школској популацији, 

потенцирање на здравим стиловима живота, али и афирмација наших ученика са израженом 

иницијативом. Иако је провера способности , вештина и знања ученика реализована на деци забаван 

начин, иза свега стоји озбиљан приступ проблему као што је анализа постигнутих резултата ученика при 

решавању  математичких задатака под притиском физичког умора, атмосфере, адреналина и временског 

ограничења. Аутори овог школског, истраживачког пројекта су Сузана Лазовић и Андрија Влајић. Ова 

математичко-спортска активност је у потпуности успела, јер су добијене жељене информације и то на 

један пријатан и забаван начин кроз игру и дружење свих актера. 

 

          Координатор Андрија Влајић 

 

- 27.11.2017.  Књижевно вече „Андрић 125“ - ученици Шесте за пријатеље  са Звездаре 

У оквиру Соњиних новембарских дана, у понедељак, 27.11.2017. изашли смо из Шесте београдске и 

отишли до библиотеке Бранко Миљковић у Булевару краља Александра. 

Идеја нам је била да на књижевно вече Непознати Андрић , наши ђаци позову своје другове из других 

београдских школа, и заједно са предавачем, професором историје Душаном Омчикусом, говоримо о 

Андрићу из мало другачијег угла , другачијег од стереотипно биографског. 

Андрићеве предратне и ратне године и његову дипломатску службу , на изузетан, занимљив и надахнут 

начин представио нам је професор Омчикус, а чули смо и Беседу коју је Андрић изговорио приликом 

доделе Нобелове награде 1961, као и одломке из његових размишљања, Знакови поред пута. 

Текстове су читали ђаци наше школе, Љубомир Милановић и Богдан Јевтић. 

Због техничких проблема вече се није завршило планираном пројекцијом документарног филма о животу 

Иве Андрића, али то нам је подстицај да ово вече поновимо и довршимо у неком новом, занимљивом 

амбијенту.  

 

              Координаторке  Тамара Кречковић и Сандра Плазибат 

 

- 30.11.2017. „Математичка шетња“ – ученици Шесте на улицама Београда 

 

Математичка активност  „Floating mathematical knowledge“ је идеја коју  су наставници Иван Бућковић, 

Ана Јоковић и Сузана Лазовић имали још пре две године, али је због недостатка финансијске подршке 

око штампања мајица нису могли реализовати.  Ове године нам је то успело захваљујући подршци GIZ-a, 

на чему смо им неизмерно захвални. 

 Наиме, идеја је да ученици на својим мајицама имају математичке питалице из различитих математичких 

области и одговоре на њих, а да „шетајући“ улицама града разговарају са нашим суграђанима,  који су за 

то заинтересовани и у складу са мотом овогодишње манифестације „Подели са другима“, поделе своја 

знања, разбију предрасуде о математици и учествују у популаризацији математике на мало необичан 

начин. Првобитно смо планирали да активност реализујемо у Булевару краља Александра, на потезу од 

Правног факултета до Општине Звездара , али смо због лоших временских прилика активност 

реализовали 30.11.2017. у ТЦ „Ушће“ уз претходно добијену сагласност менаџмента тржног центра који 

је препознао едукативни карактер саме активности и прихватио наш позив за сарадњу. Сама активност – 
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пројекат  је реализована у фазама и представља комплетан пројектни задатак у којем су ученици показали 

своје вештине у комуникацији, предузетништву, сарадњи, тимском раду, пословној коресподенцији,  

дигиталну компетенцију и пре свега, своја знања из математике. Прва фаза је избор адекватног 

математичког материјала, а затим је уследила дигитална обрада и припрема за штампу, прибављање 

понуда за штампање, избор најповољније понуде, штампање мајица. А онда, припрема различитих 

сценарија за реализацију активности у зависности од временских прилика, припрема писама за декане 

факултета ( једна алтернатива), контактирање маркетинга ТЦ ( друга могућност), обавештење  за ПС 

Палилула и Звездара уколико би активност била изведена на улици.  

Након, реализације активности, математичког дружења са суграђанима и различитих искустава у 

реакцијама људи, план је да прикупљене снимке и фотографије ( за које су тражили сагласност учесника) 

преточе у видео материјал у чему ће им помоћи ученици Виктор Гојковић и Бојан Бабић 3-8 . Ученици су 

изразили задовољство што су учествовали у овој активности, опробали себе у различитим изазовима, и 

како кажу било је то, једно за њих ново и интересантно искуство. Показали су иницијативу да сличну 

активност реализују на пролеће, и управо на улицама као што су првобитно планирали. Међутим, 

поражавујућа чињеница за ученике је била реакција већег броја  саговорника при помињању математике, 

што нас је још више учврстило у уверењу да на популаризацији и разбијању табуа - математика треба и 

даље радити.  У овој активности учествовали су ученици Лука Лабало 3-8,  Љубица Поповић 3-8, 

Анастасија Голијанин 3-8, Павле Влатковић 3-8, Ана Кнежевић 3-6, Исидора Тишма 3-5, Миона Муцић 3-

8, Тијана Тијанић 3-8, Антоније Басара 3-6, Александра Павловић 3-8, Драгана Огњевић 3-5, Вања 

Валчић 3-8, Вигор Вучковић 4-9, Дара Павловић 3-5, Ђорђије Радовић 3-8, Александар Николић 3-8, 

Јелена Петровић 4-9, Милица Лазовић 3-8, Софија Крстић 3-6, Анастасија Стојановић 3-8, Ања Ћурчић 3-

1, Ива  3-5, Марко Шупић 4-9, Василија Рнић 3-8, Ана Остојић 4-9. Координаторке  Ана Јоковић и Сузана 

Лазовић, наставнице математике  поносне су на своје ученике који су показали висок степен 

одговорности, реализовали постављене задатке на један пристојан и професионалан начин без обзира на 

своје године, и на тај начин презентовали своју школу у најбољем светлу. 

 

       Координаторке   Сузана Лазовић и Ана Јоковић  

 

 

- 22 - 23.11.2017.  Каријерно вођење и саветовање- лични развој, подршка ученицима Шесте 

београдске гимназије 

- 27 – 29.11.2017.  Каријерно вођење и саветовање- обука за вршњачке едукаторе, ученици 

Зуботехничке школе, Техноарт Београд и Шесте београдске гимназије 

 

 

У току „Новембарских дана Соње Жарковић“, организованe су три различите активности из области 

каријерног вођења и саветовања у сарадњи са  GIZ-ом и Инвентивом - удружењем за професионални 

развој, у оквиру Пројекта немачке развојне сарадње и подстицања запошљавања младих. 

  

I) 

 Најпре је 22. и 23.новембра реализована подршка и оснаживање ученика трећег и четвртог разреда 

за каријерно вођење и саветовање. На предлог разредних старешина, изабрано је 22 ученика, који су кроз 

радионичарски рад са тренерима „Инвентиве“ пролазили области као што су сагледавање сопствених 

интересовања, вештина и способности, могућих путева каријере, затим се припремали  за реалне сусрете 

са послодавцима и прошли кроз симулацију интервјуа са експертом; обрадили битне фазе у доношењу 

одлука и направили акциони план сопствене каријере.  

 

Списак учесника 

 

Петар Миочиновић 4-1 Јована Мирков 4-8 Марија Чукић 3-1 

Ана Ракић 4-2 Милица Талески 4-9 Милица Думенџија 3-6 
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Даница Николић 4-2 Никола Миловановић 3-1  Андрија Миликић 3-7 

Ања Милошевић 4-3 Ана Драговић 3-4 Алексеј Тасев 3-8 

Исидора Радовић 4-4 Невена  Пурић 3-3 Урош Трнавчевић 3-5 

Алекса Ристановић 4-5 Анастазија Ранђеловић 3-4  Бошко Косић 3-6 

Ивана Стаменковић 4-5 Матија Рашковић 4-7  

Дијана Грујовић 4-6 Стефан Поповић 4-7  

 

Учесници су имали веома позитивне утиске након обуке, преносили их осталим ученицима из својих 

одељења, те су и ученици који нису присуствовали радионицама исказали интересовање да и они  прођу 

исту обуку. Реализатори обуке су показали добру вољу да и за све остале заинтересоване матуранте наше 

школе организују исту обуку, о чему је обавештен и директор школе који је подржао ову идеју. Термини 

и број учесника биће познати након анкетирања матураната и договора са реализаторима. 

 

II) 

 Од 27- 29.новембра ученици наше школе су прошли тродневну обуку за вршњачке каријерне 

саветнике. Ова активност је такође организована у сарадњи са  GIZ-ом и Инвентивом - удружењем за 

професионални развој, као и уз подршку националног Euroguidance центра. У складу са овогодишњим 

слоганом Соњиних дана – Подели са другима, обука је реализована ван школе у просторијама 

организације Јаки млади, Булевар краља Александра бр.251. и у њој су поред ученика из наше школе, 

учествовали и ученици из Зуботехничке школе, Треће београдске гимназије и школе ТЕХНОАРТ 

Београд. Првобитно је је било планирано да се обука реализује у просторијама Euroguidance центра, али 

је из техничких разлога то било неизводиво. Обуку је похађало 14-оро ученика из наше школе, који су 

изабрани на предлог разредних старешина ( у одељењима 3-9 и 3-2 није било заинтересованих ученика) 

 

Списак учесника  

 

Елена Крсмановић 2-2 Исидора Тишма 3-5 

Ољачић Јана 2-3 Јован Врањеш 3-6 

Јована Ненадић 2-5 Ана Кнежевић 3-6 

Игор Обрадовић 2-8 Михајло Миловановић 3-7 

Ања Ћурчић 3-1 Ракоњац Тијана 3-7 

Сашка Грбић 3-3 Андријана Јакшић 3-8 

Тина Лазаревић 3-4 Боривоје Миљковић 3-8 

 

На обуци су биле заступљене следеће области: сагледавање садашњих и будућих личних капацитета, 

познавање могућих путева каријере, припремање за реалне сусрете са послодавцима и симулација 

интервјуа са експертом, фазе у доношењу одлука, прављење акционог плана сопствене каријере, родни 

стереотипи и каријера, тренерске вештине као и  Europass радионица коју је реализовао национални 

Euroguidance центар. 

Са задовољством можемо рећи да је обука била веома успешна и да су ученици презадовољни. Исте 

информације о реакцијама ученика, добили смо и од наставника координатора из других школа које су се 
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одазвале нашем позиву да учествују у овој обуци и на тај начин смо успоставили нови облик сарадње. 

Тренери радионица су изразили одушевљење одабраном децом и изјавили да дуго нису радили са таквом 

групом. И једни и други се радују даљем наставку сарадње и у том смислу већ планирају активности 

вршњачке едукације у школама учесника.  

 

 

III) 

 У финалној етапи понуђен нам је семинар за наставнике „КВИС – од школе до посла“, који 

реализује Центар Инвентива уз подршку GIZ-a, који је био бесплатан за школе учеснице. У складу са 

слоганом Подели са другима, и семинар смо „делили“ тј. заједно у њему учествовали са колегама из 

других средњих школа. У семинару су поред колега из Шесте, учествовале колеге из Зуботехничке 

школе, Фармацеутско - физиотерапеутске школе, Школе за негу лепоте и Техноарта. Избор наставника 

који учествују у семинару реализован је по упутству организатора, тако да су семинар похађали 

наставници Марија Богићевић, Ана Јоковић, Ана Ковачевић, Андрија Влајић и Сузана Лазовић. Семинар 

је трајао три дана , од 14 – 16.12. 2017. и реализован је у Школи за негу лепоте. Утисци свих учесника и 

водитељица семинара су крајње позитивни, а таква је била и атмосфера на самом семинару обојена 

ентузијазмом и позитивном енергијом. 

 

 

   Координаторке Ивана Маћешић и Сузана Лазовић 

 

А након Соњиних дана  по принципу „Сазнали на семинару, применили у пракси“ наставници Марија 

Богићевић, Ана Јоковић, Ана Ковачевић, Андрија Влајић, Сузана Лазовић и Ивана Маћешић су 

самоиницијативно наставили да деле своја сазнања са ученицима, наставницима и родитељима у области 

Каријерног саветовања и вођења. 

-  Прва активност била је организација подршке личном развоју у каријерном вођењу и саветовању 

свих заинтересованих матураната кроз радионичарски рад са тренерима Центра Инвентива. 

Радионице су реализоване јануара 2018.г., а позиву се одазвало 36 матураната Шесте београдске 

гимназије. 

- Са одељењским старешинама у одељењима четвртог разреда подељена је идеја о реализацији 

радионице „Познајете/мо ли изборе своје деце?“ на првим родитељским састанцима у другом 

полугодишту. Идеја је прихваћена од стране одељењских старешина и они су је реализовали у два 

дела, припрема са ученицима на часовима одељењских заједница и реализација са родитељима на 

родитељским састанцима. Утисци свих учесника су били позитивни. 

- Наставница Сузана Лазовић је на позив директора школе и координаторке Тима за каријерно 

вођење и саветовање Љиље Живанић присуствовала седници Савета родитеља почетком марта 

месеца. Том приликом је упознала родитеље са свим реализованим активностима у оквиру 

манифестације Новембарски дани Соње Жарковић, са посебним освртом на активности у области 

каријерног вођења и саветовања. 

- Посебан изазов је било формирање КВиС кутка са информацијама у овој области за будуће и 

садашње ученике Шесте. Посебну захвалност у овом делу дугујемо домару школе Љуби Бусићу 

који је направио таблу по замисли ученика вршњачких едукатора и наставници Маји Стојановић 

на „обележјима“ табле.  

- Наставница Ана Ковачевић је 26.4. 2018.г. дочекала госте основце и упознала их са Шестом 

- И на крају Шеста београдска гимназија је узела учешће у Међународној манифестацији Дан 

девојчица одржаној  26.априла 2018. уз претходне консултације са Љиљом Живанић.  

Наставница Ана Јоковић и  22 ученице другог и трећег разреда Шесте београдске гимназије тог 

дана су биле гошће Факултета организационих наука и др Ане Хорват, бивше ученице наше 

школе. Посета је организована са циљем упознавања ученица са занимањима везаним за 

Информационе системе и технологије.  
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А дванаест  ученица првог и трећег разреда,  у пратњи наставнице математике Сузане Лазовић 

угостила је Мирјана Васиљевић, контролорка летења и компанија SMATSA. Ученице су прво 

посетиле Ваздухопловну академију SMATSA у Вршцу, а потом Контролу летења – аеродромску и 

обласну аеродрома Београд. Ова посета је реализована уз подршку GIZ-а и  компаније SMATSA.  

Све учеснице ове манифестације су имале позитивна искуства из ових реалних сусрета са 

занимањима која нису типично женска.  

Овим су заокружене све активности реализоване у Новембарским данима Соње Жарковић у овој 

школској години, а већ се радујемо новим. 

Шеста београдска гимназија је са манифестацијом Новембарски дани Соње Жарковић учествовала на 

Конкурсу за примере успешних ваннаставних активности у основним и средњим школама и васпитних 

активности у домовима ученика у Србији који је расписао Завод за унапређење образовања и васпитања. 

Резултати конкурса још нису објављени (30.6.2018.) 

 

        Организаторка манифестације 

         Сузана Лазовић 

 

Извештај Професионална оријентација – каријерно вођење и саветовање 

  

  

У оквиру манифестације Новембарски дани Соње Жарковић из области каријерног вођења и саветовања 

уз подршку GIZ-a и Центра Инвентива – удружења за професионални развој, а у оквиру Пројекта немачке 

развојне сарадње и запошљавања младих, реализоване су следеће активности: 

-   Каријерно вођење и саветовање- лични развој, подршка ученицима Шесте београдске гимназије 

- Каријерно вођење и саветовање- обука за вршњачке едукаторе, за ученике Зуботехничке школе, 

Техноарта Београд и Шесте београдске гимназије 

-   семинар КВиС – од школе до посла за наставнике Зуботехничке школе, Фармацеутско 

- физиотерапеутске школе, Школе за негу лепоте, Техноарта и Шесте београдске гимназије. 

Сарадња са Инвентивом и GIZ-ом у овој области наставила се и након манифестације, па је реализовано 

и: 

-     Каријерно вођење и саветовање- подршка матурантима Шесте београдске гимазије 

-     оформљен је КВиС кутак у Шестој 

-     радионица за родитеље Познајете/мо ли изборе своје деце? 

-     учешће у Међународној манифестацији Дан девојчица. 

Уз професионалну подршку Инвентиве, у реализацији ових активности учешће су узели наставници Ана 

Ковачевић, Ана Јоковић, Андрија Влајић, Ивана Маћешић, Марија Богићевић, психолог Љиља Живанић 

и као организатор Сузана Лазовић. Детаљан извештај о овим активностима је део Извештаја о 

манифестацији Новембарски дани Соње Жарковић. 

                                                                                  

Координатор манифестације Сузана Лазовић 

 Извештај о Асији Карери, полазнику програма размене ученика у оквиру организације ИНТЕРКУЛТУРА 

 

У школској 2017/2018. години ученица Асиа Карери је провела школску годину у одељењу ИИИ-6. Од 

почетка је показивала одговоран однос према настави. Редовно је присуствовала свим часовима, спремна 

за све планиране активности. Одсуствовала је са наставе само када је имала планиране активности са 

организацијом Интеркултура. 
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Мотивисана за напредак пратила је активно и у континуитету инструкције наставника, а у савлађивању 

предвиђених садржаја консултовала је своје вршњаке менторе. Свакодневна школска искуства 

унапређивала је са ученицима одељења што јој је омогућило да учи у школи. На овај начин развила је  

спремност учења у различитим ситуацијама и унапредила способност примене наученог у свакодневном 

животу. Стечене компетенције вршњачке едукације и тимског рада искористила је за приказ презентација 

или излагања на часовима, о чему постоје и појединачни извештаји наставника. 

До краја школске године савладала је српски језик на завидном нивоу, тако да се и медјусобна 

свакодневна комуникација са наставницима и ушеницима одвијала на српском језику. 

Асијина посвећеност мисији да учини лични напредак у потпуно новом окружењу заслужује сваку врсту 

похвале. 

 

Одељењски старешина 

Светлана Златановић 

 

Извештај о еTwinning пројекту 

EMO class 

Након лепог искуства са еTwinning пројектом од прошле школске године, и ове смо одлушили да 

сарађујемо са колегама и ђацима из Турске, Италије, Мађарске и Шпаније. 

Пројекат је био на тему емоција и изражавања истих кроз поезију, литературу, филм, музику, у свету 

сиромашном у емоцијама. Званични језик пројекта је енглески. Ђаци су припремали презентације на теме 

које су им биле блиске и познате, као и кратке анализе појединих дела, песама, новинских чланака. 

Oдељења 2/2 и 2/5 су узела учешће у пројекту, и то следећи ђаци: Душка Бакић,Јована Стијепић,Ивана 

Ерцеговац,Киша Радић,Кристина Сандић,Милица Стошић, Станко Пантовић, Теодора Тркуља,Ћурђа 

Мијајловић и Јована Ненадић. Комуникација је све време била електронска, а радови ученика су 

постављени на TwinSpace платформу како би нили размењени са осталим учесницима у пројекту. 

Пројекат је обухватио следеће активности по месецима: 

 

 

                                                   2017-2018 

1.Октобар 2017 ● презентације школа 

● слоган и лого пројекта 

● упознавање на форуму пројекта 

  

2. Новембар 

● препознавање емоција у разним медијима 

● разговор о емоцијама у добу средње школе 

3. Децембар ● анализа текстова и занимњивости о емоцијама 

  

4. Јануар 

● разговори о емоцијама 

● у животу 

● на филму 

● у музици 

● романима, итд. 
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5. Фебруар        ● организација веб конференције 

  

6. Март 

● креирање онлајн магазина са сакупњеним 

материјалом 

  

7. Април 

● прези и веб конференција о свему што смо на путу 

кроз емоције открили 

   

Током рада коришћени су различити методолошки приступи попут рада у паровима, групама, 

истраживачког, а потом тимског рада при склапању финалних презентација. Ученици су се бавили 

различитим аспектима дела, према њиховим наклоностима и капацитетима, а и према нивоу знања језика. 

Циљеви пројекта били су следећи 

·         развој језичких вештина (читање, писање, слушање и говор) 

·         развој дигиталних компетенција 

·         помоћ ученицима при препознавању емоција 

·         развој емпатије 

·         развој креативности, конструктивности и толеранције 

  

Очекујемо позитиван одговор од Националне службе након аплицирања за Националну ознаку квалитета. 

Координатор пројекта 

Сандра Плазибат 

 

 

Извештај о пројекту „Андрић 125“ 
  

Координатори пројекта били су проф.Тамара Кречковић и проф.Сандра Плазибат. Намера пројекта била 

је да се обележи 125 година од рођења Иве Андрића. Пројекат прати вебсајт www.andric125.weebly.com 

који су припремили и водили професори Сандра Плазибат и Жељко Матић. 

 Исти је започет у октобру 2017.године припремом и уређењем плаката са ликом нашег Нобеловца и 

кратком биографијом. Плакат је припремила проф.Сандра Плазибат. Планирано је да се у истом месецу 

припреми пројекција документарног филма о писцу. Међутим, план је модификован у књижевнo вече 

„Непознати Андрић“ у оквиру манифестације „Соњини дани“у новембру у организацији професорке 

српоског језика и књи жевности Тамаре Кречковић. 

У оквиру Соњиних новембарских дана, у понедељак, 27.11.2017. изашли смо из Шесте београдске отишли 

до библиотеке Бранко Миљковић у Булевару краља Александра. 

Идеја нам је била да на књижевно вече Непознати Андрић , наши ђаци позову своје другове из других 

београдских школа, и заједно са предавачем, професором историје Душаном Омчикусом, говоримо о 

Андрићу из мало другачијег угла , другачијег од стереотипно биографског. 

Андрићеве предратне и ратне године и његову дипломатску службу , на изузетан, занимљив и надахнут 

начин представио нам је професор Омчикус, а чули смо и Беседу коју је Андрић изговорио приликом 

доделе Нобелове награде 1961, као и одломке из његових размишљања, Знакови поред пута. 

Текстове су читали ђаци наше школе, Љубомир Милановић и Богдан Јевтић. 

Због техничких проблема вече се није завршило планираном пројекцијом документарног филма о животу 

Иве Андрића, али то нам је подстицај да ово вече поновимо и довршимо у неком новом, занимљивом 

амбијенту. 

 Тада ћемо  и наставити причу о Андрићевом ћутању,  и како у вези са тим пише академик Љубомир 

Симовић о Андрићу који “ у самоћи своје собе, у својим свескама, он описује своје виђење нашег 

менталитета, с посебном пажњом се задржавајући на менталитету оних који владају.” 

Ученици завршног разреда позвани су да поделе своје радове на сајту, те се на страници Радови ученика 

налазе радови ученика IV2 Данила Јовановића, Данице Николић и Ане Ракић. 

http://www.andric125.weebly.com/
http://www.andric125.weebly.com/
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У децембру смо посетили Музеј Иве Андрића на Андрићевом венцу бр.8. На страници сајта Посета 

музеју налазе се фотографије и утисак ученице Теодоре Савић II2 о посети: 

„ Андрићев венац 8, само срце престонице некадашње Југославије, а сада Србије, ми мали 

истраживачи ''Шесте'' у стану, спомен-музеју Иве Андрића. У стану нашег јединог нобеловца, где је 

провео последње године живота пре смрти. Ушетавши у стан само можете приметити 

аутентичан изглед истог, сачуван распоред улазног хола, салона и Андрићеве радне собе. Док су 

некадашње две спаваће собе адаптиране у изложбени прстор где је отворена стална поставка која 

хронолошки прати живот и маркантне тачке биографије  лауреата Нобелове награде. Заступљен је 

оригинални музејски материјал као што су индески, пасоши, сведочанства, слике, дипломе али и 

његови оригинални рукописи- лични предмет. Верујем, ипак, да је највише нас застало крај Нобелове 

плакете и медаље, веома импозантно, зар не? Но и поред издања његових књига на разним језицима, 

као можда ,,На Дрини ћуприја'' на галицијском језику, док има уникатних експоната чак и на 

јапанском или арапском језику. Свакако нећете моћи да заобиђете мноштво књига у коју год собу да 

ушетате. Андрићева лична библиотека садржи преко четири хиљаде књига, музеолошки је обрађена 

и библиотечки описана. Целокупно гледано његов дом као и сва њефова књижевна дела и даље говоре 

и асоцирају на БиХ и све што је из ње понео у Београд. 

            Ми смо прошетали станом једног од наших најпознатијих књижевника, станом где су 

настали Андрићеви најзначајнији романи ,,Госпођица'', ,,На Дрини ћуприја'' и ,,Травничка хроника'' 

у време када је пола света било окупирано и заробљено, па и наш град- Београд. Сада можете 

слободно прошетати до центра истог, до малог стана на Андрићевом венцу. Малог стана, где су 

настала велика дела; дела која живе и данас, вековима касније.“ 

Страница Литерарни конкурс остала је празна јер нисмо имали одзив ученика да се такмиче и освоје 

награду која је била планирана за март месец у виду посете Андрићграду, тако да је и студијско 

путовање, нажалост, изостало. 

Страницу сајта Историја уредио је колега Жељко Матић, професор историје. Колега је са нама поделио 

сазнања о Иви Андрићу кроз дане одрастања и школовања, као и историјски оквир настанка његових 

дела. Овај део пројекта првобитно није био планиран, те захваљујемо колеги Матићу на интересовању и 

учешћу, јер су постављени текстови вредан ауторски рад. 

         Страница Андрићград била је намењена посети која се није десила, те је на сајту само видео о 

граду. 

Галерија или Живот у сликама садржи занимљиве фотографије из живота Иве Андрића, од старе, 

пожутеле личне карте, преко фотографија са дипломатских мисија писца, до фотографија са доделе 

Нобелове награде 1961.године. 

С обзиром на значај теме, многи аспекти живота Иве Андрића су изостали, као нпр.дипломатски рад, али 

једноставно нисмо наишли на довољно велики одзив ученика да се више ангажују на пројекту. 

  

                                                                                                         Координатор пројекта 

                                                                                                         Сандра Плазибат 

 

  

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 2017/2018. години 

радни назив пројекта био је ЦРВЕНЕ МАГЛЕ. Пројекат прати блог www.velikirat.vigimnazija.edu.rs, чији 

је администратор ученик Урош Филиповић (4/5), док је нови администратор ученица Ана Марија 

раденовић (2/1). У реализацији пројекта учествовали су ученици другог и четвртог  разреда. 

Ове школске године истраживали смо и реализовали: 

- Црвене магле аутора Драгише Васића (Матурски рад на тему Човек у црвеним маглама, Марија 

Болић (4/3); 

http://www.velikirat.vigimnazija.edu.rs/
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- Драгиша Васић Утуљена кандила- ауторски чланак ученика 

- Ратна дешавања 1917. и 1918.- ауторски чланак ученика 

- Мој завичај у Великом рату (породична историја) – ауторски чланак ученика; 

- Књижевност у изгнанаству – ауторски чланак ученика; 

- Велика голгота у роману време смрти (4. Део)- ауторски чланак ученика 

- Драгутин Димитријевић Апис – ауторски чланак ученика 

- Плава гробница Милутина Бојића – ауторски чланак ученика 

- Милош Црњански, Дневник о Чарнојевићу – Матурски рад на тему Коме ја ово пишем?- Теодора 

Спасојевић (4/3) 

- Црњански и полемика са Крлежом – (Оклеветани рат) – ауторски чланак ученика 

 

Пројекат - КРУНИСАЊЕ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 

Аутор и координатор пројекта је Драгана Мишић, професор историје. Пројекат је подржало МПНТР и 

прати га блог www.krunisanjestefanaprvovencanog.wordpress.com . На пројекту су били ученици другог 

разреда пм смера. У пројекат је било укључено око 20 школа из целе земље. Реализоване си изложбе: 

1. Октобар 2017. У излозима Библиотеке града Београда  

2. Поводом Савиндана у холу Шесте београдсе гимназије 

3. Мај 2018. у Библиотеци „Бранко Миљковић“ на Звездари 

Сав изложбени материјал је у Шестој београдској гимназији. 

 

 

 

Пројекат - ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЂУРЂА БРАНКОВИЋА 

Аутор и координатор пројекта је Драгана Мишић, професор историје. Пројекат је подржао Центар уа 

промоцију науке – Регионални центар Смедерево и прати га сајт 

www.dvorskakancelarija.wixsite.com/djuradjbrankovic . На пројекту су били ученици другог разред пм 

смера. Учествовали су ученици 13 школа из београда, Смедерева, Чуруга и Кикинде. Ученици су били на 

радионици на Филозофском факултету и у Регионалном центру у Смедереву, а били су и у Смедеревској 

тврђави. Резултат пројекта је препис Есфигменске повеље деспота Ђурђа Бранковића која се налази у 

школи. 

 

   
Пројекат КОНФЕРЕНЦИЈА О ВЕЛИКОМ РАТУ 

Ове школске године конференција није реализована. Био је мали одзив наставника за учешће на 

конференцији, па је одложена за следећу школску годину. 

 

 

Маскембал 

  

У петак, 27. априла 2018. године, у свечаној сали школе одржан је маскенбал чија је тема била кич. 

Идеја за овај догађај потекла је на часовима социологије са жељом да се знање стечено из ове области 

примени и интерпретира на нешто другачији и креативнји начин. 

Да је кич интригантан друштвени и уметнички феномен потврдило је велико интересовање 

ученика и професора гимназије који су се свесрдо потрудили да својим маскама одговоре на задату тему. 

Организатор овог догађаја био је наставник социологије Владимир Живановић, а координатори су 

били наставница Музичке културе Душка Кисин, наставница Српског језика и књижевности Тамара 

Кречковић и наставница Ликовне културе Маја Обрадовић. 

 

 

http://www.krunisanjestefanaprvovencanog.wordpress.com/
http://www.dvorskakancelarija.wixsite.com/djuradjbrankovic
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Трибина: „Шта заправо славимо 8. марта?“ 
 

Поводом  међународног празника жена, 8. марта 2017. године у школи је одржана јавна трибина 

под називом „Шта заправо славимо 8. марта?“. Циљ овог догађаја било је упознавање ученика и 

професора са историјским и друштвеним значајем овог празника. Поред тога, покренута су питања 

положаја жене у савременом друштву, односа мушкараца и жена, родних улога, као и бројна друга 

питања. 

Координатори овог догађаја били су: наставник социологије Владимир Живановић и школски 

психолог Љиља Живанић- 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУПРЕДМЕТНОЈ САРАДЊИ 
  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРТСКО-МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 

“Ум покажи - тело оснажи” 

У ОКВИРУ НОВЕМБАРСКИХ ДАНА СОЊЕ ЖАРКОВИЋ 

  

  

Овогодишње такмичење “Ум покажи - тело оснажи” организовано је као ревијално  и реализовано 

је 27. новембра 2017.г. у Основној школи „ Дринка Павловић“. Учесници такмичења били су ученици 

одељења 4-1, а њихов  наставник Небојша Мисаиловић нам је пружио помоћ у организацији. Како су за 

ово такмичење, које смо прошле године први пут организовали у нашој школи, ученици показали велико 

интересовање одлучили смо да идеју поделимо и са другима. Желели смо да то буду ученици млађег 

узраста. Ментори основцима били су наши ученици који су учесници прошлогодишњег такмичења 

Голијанин Анастасија 3-8, Павловић Александра 3-8, Антић Марко 3-8, Лабало Лука 3-8, Радовић 

Ђорђије 3-8 и Тресовић Миодраг 3-6. Такмичење је протекло је у правој спортској атмосфери, иако су 

резултати били у другом плану. Камером и фотоапаратом све је забележио  ученик Лука Лабало , а воће 

као награда за све учеснике упућује на пријатељски однос и здрав начин живота. 

  Спортски и математички задаци, који су се преплитали, били су прилагођени узрасту ученика. 

Математичке задатке за ученике је осмислила Сузана Лазовић, наставница математике, танграм задатак 

Оливера Михаиловић, наставница математике, а физичке активности Андрија Влајић, наставник 

физичког васпитања. 

  Циљ овог такмичења  првенствено је била  презентација наше школе млађој, школској 

популацији, потенцирање на здравим стиловима живота, али и афирмација наших ученика са израженом 

иницијативом. Иако је провера способности , вештина и знања ученика реализована на деци забаван 

начин, иза свега стоји озбиљан приступ проблему као што је анализа постигнутих резултата ученика при 

решавању  математичких задатака под притиском физичког умора, атмосфере, адреналина и временског 

ограничења. Аутори овог школског, истраживачког пројекта су Сузана Лазовић и Андрија Влајић. Ова 

математичко-спортска активност је у потпуности успела, јер су добијене жељене информације и то на 

један пријатан и забаван начин кроз игру и дружење свих актера. 

  

  

                                                                           Координатор активности 

                                                                                 Влајић Андрија 
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Извештај о боравку на 14.Плечниковом Табору(Словенија) 

 

Табор се одржавао у периоду од 15.6-18.6.2018. CŠOD Soča у Tolminu. 

Табор је био међународног карактера.                                                                                                                  

Нашу школу представљали су:Јасминка Башић,наставник биологије 

1. Пурић Невена,ученица 3/3 

2. Марта Крстић,ученица 3/3 

3. Мијајловић Ђурђа,ученица 2/5 

4. Тијана Пејић,ученица 2/9 

На семинару је укупно учествовало 46 ђака и 9 наставника. 

Табор је организован у оквиру Координације школа ЈВ Балкана,Мреже Еко школа Словеније и Унеско 

мреже. 

Делатности су биле мултидисциплинарне организоване кроз радионице.Наши ученици су били укључени 

у секцију за биологију али су активно учествовали и у свим осталим секцијама,док сам ја помагала као 

коментор наставници биологије Сабини Л.Нарић из гимназије Ј.Плечник-Љубљана. 

 Ученици који су били активни добили су и признање (дипломе).Наши ученици су похваљени од 

старне свих ментора и посебно од старане руководиоца Табора,Хелене Крегар 

 Ђаци су представили своје школе,град и земљу из које долазе,остварили велики број 

контакатаа,имали прилике да говоре на енглеском,немачком и француском језику 

 Посетили смо и: 

1.Музеј Антонијев ров у Идрији 

2.место одигравања битке из 1. Светског рата на Коловрату над Толмином 

3.извор “Грофове воде” над Толмином 

4.рафтинг на Сочи 

5.астрономско опажање ноћног неба 

6.игре без граница кроз 8 дисциплина 

Сам семинар омогућава ученицима посматрање природе и њених законитости,биодиверзитета,повезаност 

са дрогим ђацима(социјални контакт,размена искустава),нови наћин стицања знања. 

 Наставнику такође омогућава размену искусатва са другим наставницим,повезивање и сарадњу. 

Добили смо позив да и следеће године учествујемо на 15.Плечниковом табору. 

 Захваљујем се у своје име,уиме ђака и њихових родитеља свима који су нам омогућили присуство 

на семинару,посебно директору школе,предузећу “Ласта” и наравно гимназји Ј.Плечник на позиву и 

лепом пријему. 

 

                                                                          Јасминка Башић,наставник биологије 

 
ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ЗАДУЖЕНОГ ЗА САРАДЊУ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ ЗА 

ШКОЛСКУ 2017/2019. ГОДИНУ 

Задужени наставник Јасминка Башић 

И ове године остварена је интензивна и успешна сарадња са Црвеним крстом Звездара и Институтом за 

трансфузију крви Србије. 
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Akције добровољног давања крви одржане су у 2 термина.Прва у оквиру „Соњиних дана“,16.11.2017.а, 

друга у априлу 2018.године.Укупан број даваоца крви је 80. 

Одржана су планирана предавања 

Предавања -  ХИВ/АИДС и друге полно преносиве болести организовано је за ученике I разреда. 

Трговина људима, предавање организовано за ученике III разреда. Предавања су се одржавала у свечаној 

сали школе, а по савету директора школе изведена су на часовима грађанског  васпитања и верске 

наставе. Овим путем се захваљујем наставницима ових предмета. 

Традиционална акција "Један пакетић много љубави". Ученици су прикупили гардеробу, слаткише, 

школски прибор, играчке. Прикупњену помоћ су преузели активисти ЦК Звездара. 

 

Црвени крст Звездара је планом рада за школску 2017/2018. годину, као и претходних година предвидео 

спровођење традиционалне активности обучавање ученика из прве помоћи и припрема екипа за 

општинско такмичење  прве помоћи 

Екипу наше шлоле чинили су:Костић Петар 2/1,Чарапић Лазар 2/1,Трифуновић Никола 2/1,Љуштина 

Маша 2/1,Лешњак Маша 2/4.Освојили су 2.место и сребрну медаљу на општинском такмичењу. 

Планирана је сарадња и у наредној школској години. 

 

 
Извештај рада секције'' Чаробна хемија'' 2017-2018  
 прпф Драгана Бранкпвић Срзић 

1. ''Нпћ исураживаша''- пбилазак излпжбе у граду, присуунп девеу ушеника 29.9.'17 

2. ,,Ја и мпје здравље''- Предаваое п исхрани- предаваеое су пдржали вплпнуери Црвенпг крсуа   Звездаре, 

предаваое је пдржанп у щкпли и присуунп уридесеу ушеника  17.10.'17 

3. ,,Мере безбеднпсуи''-врщоашка едукација између ушеника Щесуе бепградске щкпле и вплпнуера 

Црвенпг крсуа Звездаре, присуунп двадесеу и ури ушеника. 14.11.'17 

4. Хуманиуарна акција-''Щума пева''- сакупљаое нпвца за два бпра и садоа исуих испред 

щкпле.7.12.'17 Ппкренууа на Ђашкпм парламенуу, Савеуу рпдиуеља., у сарадои са прпф Јаснпм 

Перић, ушещће свих ушеника наще щкпле, а сама садоа дрвећа присуунп шеурдесеу ушеника наще 

щкпле. 

5. ,,Мени живпу знаши''- Предаванје п кпзумираоу и ппследицама дрпге- Предаванје су пдржали 

вплпнуери Црвенпг крсуа Звездаре,предаваое је пдржанп у щкпли присуунп шеурдесеуседсм 

ушеника  

6. '' Нпвембарски дани-Споини дани''- Нега пре свега- јавни шас , врщоашка едукација између 

Фармацеуускпфизипуерапеууске щкпле и Щесуе бепградске щкпле, шас је пржан у оихпвпј щкпли, 

присуунп двадесеупеу ушеника, кппрдинаупр прпф Ивана. Ф. 23.11.'17  

7. ''Фесуивал науке'' где кап кппрдинаупр  испред акуива прирпдних наука впдим 120 ушеника. 

15.12.'17 

8. Хуманиуарна акција-''Шеппм дп псмеха''- већ другу гпдину сакупљамп ПВЦ шеппве да би се купила 

кплица хендикепиранпј деци, кууије са налазе за сакупљаое пп щкпли, акција ураје шиуаве гпдине 

заједнп са прпг Ј. Перић  

9.  ''Алкпхпл виђен крпз прирпдне, друщувене и хуманисуишке науке''- међупредмеуна кпрелација са 

22. предмеуа у щкпли, исуп упликп и прпфеспра пве щкпле и прекп 60 ушеника у реализацији. 
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Кплеге кпје су ушесувпвале су: С. Влашп, А. Јарић, С. Злауанпвић,Г. Крум, С. Бакпвић, Љ. Павлпвић- 

Щудић,Љ. Кпзић- Малпвић, Ј. Перић, М. Бјеланпвић, Љ. Живанић, С. Калинић, Љ. Ђурпвић, Д. 

Бранкпвић Срзић, Љ. Бащић, Б. Нпвакпвић, Д. Кисин, Н. Јанкпвић, А. Кпвашевић, А. Влајић, Т. 

Крешкпвић, Ј. Пеуранпвић. Јавни шас је прппраћен медијски, у Пплиуици, Вешероим нпвпсуима, 

Суприју, Бепградскпј хрпници . 2.3.'18   Овај јавни шас прппраћен је и медијски, шланак у нпвинама 

,,Пплиуика'' и ,, Вешерое нпвпсуи'', инуернеу ппруалу ,, Супри'' и у ,, Бепградскпј хрпници''. 

10.  На Хемијскпм факулуеуу у пквиру семинара ,, Априлски дани-  Насуавника хемије'', 26.4.'18  где 

смп ппзвани да ппказемп и изведемп јавни шас ,,Алкпхпл виђен крпз прирпднр, друщувене и 

хуманисуишке науке''  пред прпфесприма хемије Србије. 

11.  Јавни шас са уемпм ,, Алкпхпл виђен крпз прирпднр, друщувене и хуманисуишке науке'' је пджан и 

у ОЩ''Јпван ДушиЋ'', 15.5.'18 , 

12. Јавни шас ,, Алкпхпл виђен крпз прирпднр, друщувене и хуманисуишке науке'' је  

 је пджан и у  ОЩ''Младпсу' 15.5.'18' 

13.   Јавни шас ,, Алкпхпл виђен крпз прирпднр, друщувене и хуманисуишке науке'' је пдржан и у 

ОЩ''Свеупзар Маркпвић'', 31.5.'18 

14. ,,Кпзмеуика виђена крпз 21. век''- пдлазак на факулуеу за Физишку хемију, присуунп дванесу 

ушеника. 27.4.'18 

15.  Обилазак Ресавске пећине, Манасуира Манасије и Прирпдоашкпг ценура у Свилајнцу. 

Кппрдинаупр испред акуива прирпдних наука, присууни и прпфеспри биплпгије и председник 

акуива прирпдних наука Ј. Бащић, прпф биплпгије С. Калинић, прпф гепграфије Ј. Перић и 

шеурдесеу ушеника  из щкпле. 13.5.'18 све је реализпвану пп плану и прпграму, а ушеници 1-9, 1-5 и 

3-7 су и презенупвали свпје радпве на лпкалиуеуима, щуп је далу лепщу нпуу и врщоашку 

едукацију ппред задужених кусупса. 

16. ''Нпћ музеја''- градскп дещаваое на Хемијскпм факулуеуу, извпђеое у ВХ присуунп десеу ушеника. 

19.5.'18 

 

Извештај са других спортских манифестација 

  
Стручно веће Физичког васпитања поред редовних такмичења у организацији Савеза за школски спорт, 

учествовало је и на другим спортским манифестацијама. 

  

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. 

 Квалификационе трке започеле су 16. и 17.04. а полуфиналне и финална трка одржане су 19. и 

20.априла. Посада наше школе нашла се неочекивано у финалу заједно са традиционално добрим  

Математичком гимназијом и XIII бгд гимназијом. И замало није изненадила све који су пратили ову 

занимљиву трку јер је мало недостајало да у фото-финишу престигне XIII гимназију која је опет доказала 

да има најувежбанију посаду. 
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У галији су поред професора Милосављевић Ненада веслали: 

Рабреновић Никола 4-5 

Стојанови Немања 4-5 

Јанковић Матија 4-5 

Шево Давид 4-5 

Стојановић Марко 4-5 

Ромић Александар 4-8 

Бугарић Павле 4-8 

Јевтић Владислав 4-1 

Ковачевић Алекса 4-1 

Јовановић Никола 4-7 

Ђаковић Филип 4-3 

  

  

  

  
НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ 

  

Овогодишње такмичење “Ум покажи - тело оснажи” организовано је као ревијално  и реализовано је 27. 

новембра 2017.г. у Основној школи „ Дринка Павловић“. Учесници такмичења били су ученици одељења 

4-1, а њихов  наставник Небојша Мисаиловић нам је пружио помоћ у организацији. Како су за ово 

такмичење, које смо прошле године први пут организовали у нашој школи, ученици показали велико 

интересовање одлучили смо да идеју поделимо и са другима. Желели смо да то буду ученици млађег 

узраста. Ментори основцима били су наши ученици који су учесници прошлогодишњег такмичења 

Голијанин Анастасија 3-8, Павловић Александра 3-8, Антић Марко 3-8, Лабало Лука 3-8, Радовић 

Ђорђије 3-8 и Тресовић Миодраг 3-6.  Такмичење је протекло је у правој спортској атмосфери, иако су 

резултати били у другом плану. Камером и фотоапаратом све је забележио  ученик Лука Лабало , а воће 

као награда за све учеснике упућује на пријатељски однос и здрав начин живота. 

Спортски и математички задаци, који су се преплитали, били су прилагођени узрасту ученика. 

Математичке задатке за ученике је осмислила Сузана Лазовић, наставница математике, танграм задатак 

Оливера Михаиловић, наставница математике, а физичке активности Андрија Влајић, наставник 

физичког васпитања. 

  Циљ овог такмичења  првенствено је била  презентација наше школе млађој, школској популацији, 

потенцирање на здравим стиловима живота, али и афирмација наших ученика са израженом 

иницијативом. Иако је провера способности , вештина и знања ученика реализована на деци забаван 

начин, иза свега стоји озбиљан приступ проблему као што је анализа постигнутих резултата ученика при 

решавању  математичких задатака под притиском физичког умора, атмосфере, адреналина и временског 

ограничења. Аутори овог школског, истраживачког пројекта су Сузана Лазовић и Андрија Влајић. Ова 

математичко-спортска активност је у потпуности успела, јер су добијене жељене информације и то на 

један пријатан и забаван начин кроз игру и дружење свих актера. 

  

  

 Организатор                                                                             Координатор активности 

Сузана Лазовић                                                                                   Влајић Андрија 

  

ГИМНАЗИЈАДА 2018 
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Трећа београдска гимназија је по пети пут била одличан организатор Гимназијаде. Такмичења су 

одржана од 7-11. 05. 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 шаху, баскету и одбојци. 

Николић Александар 3-8 и Блешић Лука 1-6 учествовали су на турниру у шаху и своја учешћа завршили 

већ у првом колу. 

Баскет тим: 

Стојановић Марко 4-5, Ристановић Алекса 4-5, Шево Давид 4-5, Јосиповић Јован 4-3 и Ђаковић Филип 4-

2 изгубили су у четвртфиналу од финалисте и домаћина екипе Треће београдске гимназије. 

Одбојкашки тим је имао најбоље резултате и без и једног изгубљеног сета на читавом турниру веома 

доминантно освојио прво место. У финалу са 2:0 савладана је екипа Тринаесте београдске гимназије. 

Одбојкашки тим: 

Басић Тијана                        Илић Ана                                 Драгомировић  Теодора  

Димитријевић Сара             Катанић Николија                Цветковић Љубица 

Шалипуровић Тамара         Стоиљковић Нина                 Љуштина Маша 

Маринковић Анђела           Маринковић Марија 

За најбољу играчицу турнира проглашена је Илић Ана. 

Организација читавог такмичења била је веома добра. Обезбеђење, медијска пажња и волонтери 

помагали су свим такмичарима и допринели су осећају учешћа на великом спортском такмичењу . Сви 

учесници добијали су пропуснице, освежење и окрепу (слаткиши и грицкалице) за све време турнира, 

награде, медаље и цвеће за најуспешније. Свака част за организацију а Шеста београдска гимназија ће се 

и у будуће врло радо одазвати оваквом позиву. 

  

                                                                                       Вођа екипа: 

                                                             Влајић Андрија,професор физичког васпитања 

   Турнир у кошарци 

  

   Турнир у кошарци одржан је у међусменама 23 и 24. маја 2018. године у фискултурној сали и на 

дворишним теренима наше школе. Идеја за организацију овог турнира проистекла је од ученичког 

парламента а носиоци организације били су њени чланови:    Петровић Димитрије 3-3, Лабало Лука 3-8 и  

Младеновић Огњен 1-6 уз подршку професора физичког Влајић Андрије.  

Пријављено је 16 екипа а котизација од 1000 динара намењена је за рад ученичког парламента.  У финалу 

су играле екипе 3-2 и 1-7 одељења а успешнија је била искуснија екипа трећака.      

                               

ХУМАНИТАРНИ  ТУРНИР  У  МАЛОМ  ФУДБАЛУ 

  

   Турнир у малом фудбалу одржан је у балону наше школе од 18. до 20. јуна 2018. године. Учестовало је 

14 екипа а у фуналу екипа одељења 3-4 победила је екипу 3-9 одељења. Средства прикупљена овом 

манифестацијом биће уплаћена за лечење деветогодишње Маше Артико која је оболела од вишеструког 

малигнитета. 
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13.         Извештај о реализацији стручног усавршавања и хоризонталног 

учења наставника 

13.1. Извештај о реализацији индивидуалног стручног усавршавања 

 

 

Р.

б. 
Наставник 

Спољашње 
Унутрашње 

Семинар кат.бр. 

компе

тенциј

а 

бодо

ва 
Облик бодова 

1 
Васиљевић Леви 

Оливера 
59. Републички зимски семинар 713 К1 24     

    
Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 
          

                

                

2 Вујисић Данијела 59. Републички зимски семинар 713 К1 24     

    
Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 
      

Угледни час: Руски 

песници 230. века  
1 

                

                

3 Кречковић Тамара   59.Републички зимски семинар 713 К1 24 

Интердисциплинарн

и час Троја, поново 

откривена (предавач) 

5 

            

 Јавни час у оквиру 

пројекта Андрић 125 

(предавач) 

5 

                

                

4 Рајић Олгица 59. Републички зимски семинар 713 К1 24 

Угледни час: Руски 

песници 230. века 

(предавач) 

5 

    
Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 
          

                

                

5 Павловић Мина 
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања 
347 К1 8 

Посета угледном 

часу Т. Ђокића: Тест 

слушања уз употребу 

ИКТ 

1 

    59. Републички зимски семинар 713 К1 24 

Угледни час 

С.ПантићМ.Обрадов

ић и 

Д.Јанковића:Францу

ска у метност 

1 

    
Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 
    24 

Интердисциплинарн

и час А.Ками- 

Странац (предавач) 

5 

            

Угледни час: Руски 

песници 20. века 

(предавач) 

5 

6 
Чолаковић 

Јовановић Весна 
 59. Републички зимски семинар 713 К1 24 

Интердисциплинарн

и час Троја, поново 

откривена  

1 

            Рад у стручном Већу 8 
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7 Шандор Зринка 59. Републички зимски семинар 713 К1 24     

                

                

                

8 Влачо Славица 59. Републички зимски семинар 713 К1 24     

    
Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 
          

9 Радовић Весна         
Републичко 

такмичење 
20 

            
присуство стручним 

већима 
2 

                

                

10 Јарић Александра             

                

                

            
присуство стручним 

већима 
2 

11 Стоjиљковић Ана Умеће комуникације Васпитни рад             134 K4 24 

Угледни час у 

сарадњи са 

професорима 

музичког, руског, 

француског, 

немачког,  и 

физичког васпитања.  

8 

            
присуство стручним 

већима 
2 

                

                

12 Плазибат Сандра Умеће комуникације 561/136-2018 К4 20 
Републичко 

такмичење 
20 

    EЛТА конференција 137/2018   2 

Организација 

републичког 

такмичења 

5 

            

Координатор 

пројекта "Андрић 

125" 

4 

    

Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења 

оријентисаних на исходе 

    24 
присуство стручним 

већима 
2 

13 Николић Јoвана Умеће комуникације 561/136-2018 K4 20 
Републичко 

такмичење 
20 

    

Обука наставника за остваривање 

програма учења наставе и учења 

орјентисаног на исходе  

    24 

Организација 

републичког 

такмичења 

5 

            
присуство стручним 

већима 
2 

                

14 
Михаиловић 

Горан 

Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања, теме 3 и 4 
347 К1 8     

            
присуство стручним 

већима 
2 
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15 Пантић Соња Умеће комуникације  136 K4 20 Угледни часови  13 

            
присуство стручним 

већима 
2 

                

                

16 Јанковић Дејан 
Континуирано усавршавање професора 

француског језика 

732 каталог 

ЗУОВ-а 

2016/2018 

К1 П1 24 

Угледни час - La 

poétique de traduction 

et sa fonction dans 

l’interprétation 

litéraire -  Књижевни 

превод у функцији 

интерпретације дела 

(„Странац“, А. Ками) 

у корелацији са 

српским језиком и 

колегиницом Мином 

Павловић 

8 

    

Школско законодавство - основа 

развоја образовања и васпитања: теме 3 

и 6 

347 каталог 

2016/2018 
К1 П4 8 

 Угледни час - L’art 

française (Француска 

уметност) у 

корелацији са 

ликовном културом 

и колегиницама 

Мајом Обрадовић и 

Соњом Пантић 

8 

    
Улога уџбеника у савременом 

образовању 

трибина 

одобрена од 

стране 

ЗУОВ-а 

  1     

            
присуство стручним 

већима 
2 

17 
Златановић 

Светлана 
Умеће комуникације 102 К3 20 

2 јавна часа, 

помоћник 
6+6 

    Школско законодавство 347 К1 8 

Члан тима за 

ревизију стандарда 

квалитета рада 

установа 

10 

            
Израда иницијалних 

тестова 
10 

            стручни актив 2 

18 
Стојановић 

Мирјана 

Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења на основу 

исхода 

24   24 
израда иницијалних 

тестова 
  

    

Вештине за адолесценцију-превенција 

злоупотребе психоактивних супстанци 

и ризичног понашања 

  К3 П1 24 
присуство стручним 

већима 
2 

    
НТЦ систем учења-развој креативног и 

функционалног размишљања 
  К2П1 20     

                

19 Марковић Душица 

Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења на основу 

исхода 

24   24 
израда иницијалних 

тестова 
  

            
присуство стручним 

већима 
  

    

Обука наставника за остваривање 

програма наставе и учења на основу 

исхода 

24   24 
израда иницијалних 

тестова 
  

            
присуство стручним 

већима 
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20 Грујев Крум Семинар за професоре руског језика   K1 П6 16     

    

Обука за примену општих стандарда 

постигнућа за крај општег образовања 

(онлајн) 

  K2П2 8     

    

Унапређивање професионалних 

компетенција Семинар за професоре 

руског језика 

  K1 П6 16     

    

Програм обуке наставника за 

остваривање програме и учења на 

основу исхода 

    24 
присуство стручним 

већима 
2 

21 Баковић Светлана 

Школско законодавство - основа 

развоја образовања и васпитања теме: 3 

и 6 

347 К1 8 

Учествовање у 

организовању јавног 

часа "Алкохоли у 

науци", одржаног 2. 

3. 2018. год. 

  

            
присуство стручним 

већима 
2 

                

                

22 Богићевић Марија 
Каријерно вођење и саветовање(КВиС)- 

Од школе до посла 
45   24 

Ревизија књижног 

фонда библиотеке и 

унос података у 

БИСИС 

20 

    
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања, теме 3 и 4 
347 К1 8 

Руководилац 

стручног већа 
5 

23 
Милутиновић 

Владимир 
            

                

                

                

24 
Маловић Козић 

Љиљана 
Умеће комуникације 136 К4 24     

                

                

                

25 Николић Јелена             

                

                

                

26 Рондовић Будимир 

Школско законодавство - основа 

развоја образовања и васпитања теме: 3 

и 6              Број 24/897 06.11.2017. 

347 К1 8     

                

                

                

27 
Бјелановић 

Миљана 
            

                

                

                

28 Ђорђевић Бранка             
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29 
Живановић 

Владимир 
            

    

УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - како да 

говоримо да би ученици желели да нас 

чују и разговарају са нама 

136 К: 4 20 

Координатор 

пројекта: "Да учење 

не буде мучење" - 

предавање у 

организацији школе 

намењено ученицима 

10 

            

Орагнизатор трибине 

"Шта заправо 

славимо 8. марта? 

6 

            

Органиатор 

културно - образовне 

манифестације:  

"Кич и шунд у свету 

око нас" - маскенбал. 

20 

30 Маћешић Ивана         

Присуство на 

излагању са стручног 

усавршавања - 

Остваривање и 

примена програма 

верске наставе за 

децу са сметњама у 

развоју. 

1 

            

Присуство на 

излагању са стручног 

усавршавања - 

Школско 

законодавство - 

основа развоја 

образовања и 

васпитања. 

1 

            

Присуство на 

излагању са стручног 

усавршавања - Сви 

наши идентитети. 

1 

            

Извођење наставе у 

присуству студената 

Филозофског 

факултета. 

2 

31 Носовић Дубравка             

    
Школско оцењивање у  основној и 

средњој школи   2 
  

К2  , 

П2  
8     

    

Школско законодавство - Основа 

развоја образовања и васпитања , теме   

3  и   6 

347 К1 . П4 8     

    Умеће  комуникације  136 К4 , П4 20     

    

Развој  самопоуздања  и  вештина  

комуникације  - Асертивна  

комуникација  

  К4 , П4  8     

    
VII  Конгрес психотерапеута  Србије , 

Београд  , 10 / 2017 
    10     

32 
Петрановић 

Јелена 

"Школско законодавство-основа 

развоја образовања и васпитања" 
24/890 К1 8 

Излагање о семинару 

"Школско 

законодавство-

основи развоја 

образовања и 

васпитања" на СВ 

друштв.наука 

3 

    "Умеће комуникације 1" 
548/136-

2018. 
К4 20 

Организовање 

одласка ученика на 

Призив Светог Духа 

3 
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"Остваривање и примена програма 

верске наставе за децу са сметњама у 

развоју" 

968 К1 8 

Организовање 

одласка ученика на 

изложбу у Галерији 

САНУ "Српско 

уметничко наслеђе 

на КиМ, значај, 

идентитет, 

угроженост" 

3 

    
Симпозијум "Брак, породица и светиња 

Живота" 
      

Члан тима за 

организацију 

светосавске 

приредбе 

5 

            

Учествовање у 

организацији 

општинског 

такмичења 

1 

            

Посетилац трибине о 

трговини људима и 

превенцији ХИВ-а 

2х2=4 

            
Присуство огледно-

угледном часу 
2 

            

Излагање о семинару 

"Остваривање и 

примена програма 

верске наставе за 

децу са посебним 

потребама" на СВ 

друштвених наука 

3 

            
Интердисциплинарн

и час вн и гв 
5 

            

Присуство 

предавању Драгане 

Антонић из 

Европског 

омладинског центра 

на тему :"Истина на 

другачији начин-

млади против 

дискриминације" 

1 

            

Присуство првој 

фази активности 

"Предузетник у 

средњој школи" 

1 

            

Oрганизовање 

предавања студената 

матурантима 

5 

33 Ђолић Сузана             

                

                

34 
Павловић-Шудић 

Љиљана 
Обука за нови програм првог разреда     24     

                

                

35 Матић Жељко Обука за нови програм првог разреда     24     

36 Мишић Драгана 
Пројектно орјентисана настава: 

оцењивање и спровођење у пракси  

– 

конференциј

а 30. 8. 2017. 

Е Твининг 

k2 1 

Пројекат: 

КРУНИСАЊЕ 

СТЕФАНА 

ПРВОВЕНЧАНОГ 

виђено очима 

ученика - пројекат 

МПНТР (аутор 

пројекта) 

10 
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    Велике годишњице и настава историје 

конференциј

а – 1 дан 

(24.2.2018.) 

k1 1 

Пројекат - Дворка 

канцеларија деспота 

Ђурђа Бранковића - 

пројекат ЦПН (аутор 

пројекта)  

10 

    Нове технологије у образовању 2018 

конференциј

а 8 и 9. јун 

2018. 

к2 2 

2.10.2017. предавање 

СРБИ У БАНАТУ у 

оквиру пројекта 

СУСРЕТИ 

ГИМНАЗИЈАЛАЦА 

2017. Који подржава 

Министарство 

спољних послова и и 

Управа за сарадњу са 

дијаспором у Шестој 

београдској 

гимназији 

5 

            

4.10. 2017. У 

Библиотеци града 

Беогада у излозима – 

отварање изложбе 

ученичких радова са 

пројекта 

КРУНИСАЊЕ 

СТЕФАНА 

ПРВОВЕНЧАНОГ 

ВИЂЕНО ОЧИМА 

УЧЕНИКА 

7 

            

6-8. октобар 2017. 

Ексурзија ученика – 

Београд – Вршац – 

Темишвар _Београд 

други разред пм 

смера 

7 

            

20. 10. 2017. Дечји 

културни центар  

пројекат О 

ВРЕДНОСТИ 

НОВЦА (27.10. и 

3.11.) 

5 

            

Рецензија Владо Ст. 

Маријан, Србија и 

Европа у средњем 

веку, ННК 

Интернационал, 

Београд 2017, 446. 

5 

            

                                                                                 

Приказ на блогу 

https://abouthistoryno

w.wordpress.com/  

5 

            Светосавска беседа  5 

            

                                                        

Изложба 

КРУНИСАЊЕ у 

Шестој београдској 

гимназији поводом 

Савиндана 

5 

            
Руководилац Акрива 

историчара Звездаре 
5 

            

                                                      

Члан Удружења 

наставника „Доситеј 

Обрадовић“ и ЕУНС-

а 

4 

            

                                                

Члан комисије за 

полагање дела 

лиценце наствника 

10 
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На листи ЗУОВ-а 

оцењивача уџбеника 

10 

37 Марјан Влада             

                

        

38 Перић Јасна 

Школско законодавство - основа 

развоја образовања и васпитања, теме: 3 

и 6 од 6.11.2017. 

347 К-1 8 

Аутор и координатор 

пројекта сарадње с 

гимназијом "Никола 

Тесла" из 

Будимпеште размена 

6-7-8 септембар 

2017. 

10 + 36 

  

Члан радне групе за израду Предлога 

новог наставног плана за опште 

стредње образовање и наставног 

програма за први разред - обавезни 

предмет географија 

решење бр. 

1080-14-

8/2017 од 

23.11.2017. 

  

Организовање и 

постављање изложбе 

"Музиком за нови 

почетак" поводом 

Регионалних сусрета 

гимназија 15-16-17 

септембар 2017. 

10 

  

Члан радне групе за Подршку систему 

вредновања квалитета на националном 

нивоу установе истраживање у 

гимназији "Патријарх Павле" 

решење број 

4/868 од 

1.11.2017. 

истраживање 

26.12.2017. 

  

Ноћ истраживача 

Галерија науке и 

технике САНУ 

изложба "Наука кроз 

забаву" 29.9.2017. 

6 

  

Члан радне групе за оцену радова 

приспелих на конкурс "Сазнали на 

семинару и применили у пракси 2017" 

за област природне науке 

решење бр. 

1873-100-

15/2017 од 

5.12.2017. 

  

Позоришна 

представа "Свирај то 

поново Сем" 

Београдско драмско 

позориште 30.9.2017. 

3 

  

Члан комисије за стицање лиценце у 

ОШ Петар Петровић Његош 

(15.01.2018.) 

  10 

Изложба: Крунисање 

Стефана 

Првовенчаног 

виђено очима 

ученика, Библиотека 

град Беогрда 

04.10.2017. 

3 

  

Члан Комисије за припрему предлога за 

образовање програма сталног стручног 

усавршавања за школску 2018-2019, 

2019-2020. и 2020-2021. годину за 

област Општа питања наставе 

 

обука 

06.03.2

018. 

састана

к 

22.03.2

018. 

комиси

ја 

18.05.2

018. 

(+геогр

афија 

+биоло

гија) 

 

Координатор 

"Сусрета 

гимназијалаца 2017" 

Темишвар 

08.10.2017. 

15 

  

Члан комисије за стицање лиценце у 

Медицинској школи "Београд" 

(12.03.2018.) 

 10  

Позоришна 

представа "ЕЛИНГ" 

Београдско драмско 

позориште 

15.10.2017. 

3 

  

Обука запослених у образовању за 

примену општих стандарда постигнућа 

за крај општег средњег образовања и 

средњег стручног образовања у делу 

 

16 сати 

обука 

27.03.2

018. 

 

Предавање Црвеног 

крста Звездаре: "Ја и 

моје здравље", 

17.10.2017. 

1 
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општеобразовних предмета модера

тор 

онлајн 

обуке 

уговор 

4/311 

од 

17.05.2

018. 

  

Акционо истраживање у функцији 

самовредновања рада образовно-

васпитне установе од 15-16.04.2018. 

570-458/2016 К4 16 

Аутор и координатор 

пројекта сарадње с 

гимназијом "Никола 

Тесла" из 

Будимпеште и 

гимназије "Доситеј 

Обрадовић" из 

Темишвара сусрет 

19-20-21 октобар 

2017. 

10 + 36 

  

Преглед и стручна оцена квалитета 

уџбеника Географија, уџбеник за пети 

разред основне школе, Издавачка кућа 

"Нови логос" из Београда 

решење број 

565-1-2/2018 

0д 

09.05.2018. 

  

Акција озелењавања 

школског дворишта 

"Шума пева" 

7.11.2017. 

3 

  
BRITISH COUNCIL Нове технологије у 

образовању 

конференциј

а 08-

09.06.2018. 

 

2 

Хуманитарна акција 

"Чепом до осмеха" 

09.11.2016 

3 

  

Прва искуства у спровођењу 

децентрализованих Еразмус+ пројеката 

за школе, младе и образовање одраслих 

Конференциј

а 

Међусекторс

ки састанак 

пројеката 

02.07.2018. 

Ниш 

 2 

Сусрет у Темишвару 

поводом Дана 

гимназије "Доситеј 

Обрадовић" 

10 

  

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење 

министра 

153-02-

00027/2017-

07 

од25.12.2017

. 

обука 

02-03-

04. 

07.201

8. 

24 

Развојни центар 

руског географског 

друштва у Србији 

"Географски 

диктант" 26.11.2017. 

3 

  

Координативни састанак Еразмус+ КА1 

пројеката мобилности за школе и опште 

образовање 

 

обука 

за 

реализ

ацију 

одобре

них 

пројека

та 

05.07.2

018. 

2 

Планирање, 

организација и 

извођење студијског 

путовања 

"Будимпешта-

Братислава-Беч-

Грац-Марибор 2018" 

10 + 48 

      
Пројекта "Београд с 

река" 11.05.2018. 
4 

      

Ресавска Пећина - 

Манасија - 

Природњачки музеј у 

Свилајнцу 

13.05.2018. 

10 

      

Друга конференција 

о вршњачком насиљу 

"Друг није мета" 

Дом омладине 

6 
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17.05.2018. 

      

Посета Краљевски 

комплексу на 

Дедињу 25.05.2018. 

4 

                

39 
Стојановић 

Предраг 
            

                

                

                

40 Ковачевић Ана ,,Туризам и географија,, СГД 24.2.2018.     8 

,,Предузетник у 

средњој,, кординатор 

за школу и сарадња 

са економским 

факултетом у 1,2 и 4  

фазе 

10 

    
Акредитована обука ,,Каријерно вођење 

и саветовање,, КВиС 14-16.12.2017 
45 К2 24 

Такмичење у 

Привредној комори 

Србије у трћој фази  

10 

    

,,Школско законодавство- основа 

развоја образовања и васпитања,, теме 3 

и 6   4.11.2017. 

347 К1 8 

Сарадња са 

Европским 

омладинским 

центром Стрине 

Новака 2, Београд и 

организација 

предавача ,,Исти на 

другачији начин,, 

5 

            
Учешће у Фестивалу 

науке 
1 

            

Координатор рада 

Ученичког 

парламента, 

извештаји, акције са 

ученицима 

5 

            

Члан пројектног 

тима ШБГ за 

сарадњу у региону, 

ЕУНС 

5 

            

Рад са секретарима 

Повереника за 

заштиту 

равноправности  

1 

            

Члан тима 

Професионалана 

оријенатација и 

каријерно вођење, 

активности, 

извештаји, 

радионице 

5 

            
Оријентиринг 

такмичење  
3 

            
Посета Народној 

банци  
3 

            

Радионица ЗЕЦ-а 

испред општине и у 

Геодетској школи 29 

и 30.9.2017. 

6 

            

Посета Удружењу 

пензионера на 

звездари у очи 

светосавских дана, 

учешће 

1 

            
Посета Дому 

народне скупштине 
3 
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Обележавање дана 

планете Земље и 

сарадња са 

Феографским 

факултетом 

2 

            

Учешће у јавном 

часу Грађанско 

васпитање, 

,,Алкохолизам 

социјални проблем и 

мере за решење 

проблема,, 

2 

        

41 Калинић Славица     

"Алкохол виђен кроз 

природне друштвене 

и хуманистичке 

науке" 

6 

      

Стручна посета-

Свилајнац,Ботаничка 

Башта 

4 

      Градско такмичење 3 

      

Угледни час из 

српског језика и 

књижевности, 

наставна јединица: 

„Руски песници 20. 

века“ 

2 

      
Учесник у раду СА 

на нивоу града 
2 

                

                

                

42 Параушић Весна 

Умеће комуникације-како говорити и 

да би ученици желели да нас чујуи 

разговарају са нама 

 К-4 20 
Стручна посета-

Ботаничка Башта 
2 

  
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања теме 3 и 6 
347 К-1 8 

Градско и 

републичко 

такмичење 

13 

      
Учесник у раду СА 

на нивоу града 
2 

      

Угледни час из 

српског језика и 

књижевности, 

наставна јединица: 

„Руски песници 20. 

века“ 

2 

                

43 Башић Јасминка 

Умеће комуникације-како говорити и 

да би ученици желели да нас чујуи 

разговарају са нама 

137 

К-4П5 20 

Присуство на јавном 

часу: "Алкохол 

виђен кроз природне 

друштвене и 

хуманистичке науке" 

4 

  

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење бр. 

153-02-

0002772017-

07 од 

25.12.2017 

 24 

Новембарски дани -

Соњини 

дани,хуманитарна 

акција- добровољно 

давање крви 

6 
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априлска акција, 

добровољна акција 

давања крви 

6 

      

студијско 

путовање,стручна 

посета-

Толмин,Свилајнац 

8 

      

Градско и 

републичко 

такмичење,општинск

о ЦК 

14 

  
Нове технологије у образовању, The 

British council 
  1   

      
Учесник у раду СА 

на нивоу града 
2 

                

                

44 Трпковић Сандра 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење бр. 

153-02-

0002772017-

07 од 

25.12.2017 

 24 

"Алкохол виђен кроз 

природне друштвене 

и хуманистичке 

науке" 

2 

  

Умеће комуникације-како говорити и 

да би ученици желели да нас чујуи 

разговарају са нама 137 

К-4П5 20 

Градско и 

републичко 

такмичење 

13 

  
Нове технологије у образовању, The 

British council 
  2 

Учесник у раду СА 

на нивоу града 
2 

  

Пилот фаза примене Селфи 

инструмента, European Commissuin; 

О.Ш. „Гаврило Принцип“ Пилот фаза 

примене Селфи инструмента, European 

Commissuin; О.Ш. „Гаврило Принцип“ 

Пилот фаза примене Селфи 

инструмента, European Commissuin; 

О.Ш. „Гаврило Принцип“ 

  1 

Угледни час из 

српског језика и 

књижевности, 

наставна јединица: 

„Руски песници 20. 

века“ 

2 

  

Пилот фаза примене Селфи 

инструмента, European Commissuin; 

Средња техничка ПТТ школа 

  1 
Манифестација "Дан 

ДНК" - предавања 
 

  
 

   
Интерно стручно 

усавршавање 
12 

  
 

   
Презентација тестова 

ИК „Школа Плус“ 
1 

  

 

   

Позоришна 

представа „Надежда 

Петровић“ 

3 

  

 

   

Ноћ истраживача: 

„Знање на први 

оглед“ 

3 

  

 

   

Интерно 

усавршавање на 

стручном већу, тема 

2: „Физиологија 

биљака“ 

1 

  
 

   
Градско такмичење 

из биологије 
3 

  

 

   

Интерно 

усавршавање на 

наставничком већу: 

„Упознавање са 

предлогом програма 

наставе и учења за 

1 
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први разред 

гимназије“ 

  
 

   
Акција: „Трка за 

срећније детињство“ 
3 

  
 

   
Манифестација "Дан 

ДНК" - предавања 
3 

  

 

   

Позоришна 

представа 

„Продуценти“ 

3 

  

 

   

17. Пролећни 

фестивал здравља 

Београд Трибина „За 

здраво потомство“ 

3 

  
 

   
Позоришна 

представа „Мотори“ 
3 

  

 

   

Позоришна 

представа „Буба у 

уху“ 

3 

  

 

   

Гостовање 

Позоришта 

„Лектира“ са 

представом „Фауст“ 

у Средњој техничкој 

ПТТ школи 

6 

  

 

   

Радионица „Борба 

против трговине 

људима“ 

6 

  

 

   

Спровођење акције 

добровољног давања 

крви: „Крв живот 

значи“ 

6 

  

 

   

Гостовање 

Позоришта 

„Лектира“ са 

представом „Ромео и 

Јулија“ у О.Ш. 

„Гаврило Принцип“ 

6 

  

 

   

Позоришна 

представа „Госпођа 

министарка“ 

3 

  

 

   

Републичко 

такмичење из 

биологије 

10 

  

 

   

Интерно 

усавршавање на 

стручном већу, тема 

1: „Нови програм за 

биологију“ 

1 

        

                

                

                

                

45 Кечкић Лидија 
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
149 К1 16 

Угледни час код 

Наташе Дабић 

Костић 

2 

    Умеће комуникација 136 К4 20 
Угледни час код 

Сузане Лазовић 
2 

    Школско законодавство 347 К1 8     
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Интерно 

усавршавање на 

наставничком већу: 

„Оцењивање у 

функцији 

међупредметних 

компетенција“ 

1 

46 Кнежевић Јован Зимски државни семинар 242 К1 16 
Зимски државни 

семинар ( предавач) 
10 

    Умеће комуникације 136 К4 20 

Присуство угледном 

часу  

Експоненцијална и 

логаритамска 

функција 

2 

            

Присуство угледном 

часу  Гаус- 

немерљив допринос 

развоју математике 

2 

            

Учествовање у 

организацији  

окружног такмичења 

3 

            

Председник 

комисије за окружно 

такмичење 

5 

            

Члан Управног 

одбора Друштва 

математичара Србије 

2 

            

Прегледање 

завршног испита за 

основне школа и 

учествовање у 

комисији за жалбе 

8 

            

Прегледање радова 

на окружном  

такмичењу 

6 

47 Лазовић Сузана 
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
242 K1 16 

Новембарски дани 

Соње Жарковић-

организатор 

20 

    
Каријерно вођење и савртовање-Од 

школе до посла 
45 К 24 

Математичка шетња 

(координатор) 
10 

    
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања теме 3 и 6 
347 К1 8 

Сазнали на семинару 

применили у пракси 

-КВиС(члан тима) 

5 

    

Међународна конференција "Каријерно 

вођење и саветовање у Републици 

Србији и Европи" 

    7 
Снагу покажи,ум 

оснажи (члан тима) 
5 

            
Дан девојчица 

(координатор) 
10 

            
Посета два угледна 

часа и дискусија 
4 

            
Угледни час-

предавач 
8 

            Иницијални тестови 10 

            
Окружна комисија, 

завршни тестови 
8 

            
Општинско 

такмичење 
1 

            Такмичење "Кенгур" 10 

48 Башић Људмила 

Државни семинар Друштва 

математичара Србије из математике 

2018.  

242 K1 16 

Иницијални тестови 

за 1. разред, 

дежурство и  

прегледање 

10 
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Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања , теме 3 и 6 

.ЗУОВ  

347 к2 8 

Иницијални тестови 

за 4разред , 

састаљање,дежурств

о и прегледање 

10 

            

Позоришна 

представа „ Лајање 

на звезде“ у 

организацији 

Математичке 

гимнзије 

3 

            

Концерт „ Музиком 

за нови почетак “ – у 

оквиру сарадње са 

школама из региона 

3 

            

Огледни час: 

Платонова тела у 3-2  

одељењу , 

реализација проф. 

Оливере Михајловић  

2 

            

Општинско 

такмичење из 

математике,дежурств

о и прегледач 

1 

            
Такмичење 

Мислиша,дежурство 1 

            

Државно такмичење  

из математике ДМС, 

Семинар за 

професоре  

5 

            

Финално  

међународно 

математичко Кенгур 

без граница 

такмичење, смотра 

5 

            
Припрема ученика за  

међународна 

такмичења и смотре 

10 

            
Угледни час: Гаус , 

реализација проф. 

Јасмина Перуничић 

2 

            

Угледни час: 

Примена 

експ.функција и 

логаритама , 

реализација проф. 

Наташа Дабић 

Костић 

2 

            

ЈАВНИ 

ЧАС:АЛКОХОЛИ,ау

тор проф.Драгана 

Бранковић Срзић , 

коаутор и ментор за 

математику 

Људмила Башић 

5 

            

Члан тима у Заводу  

за унапређење 

образовања и 

васпитања за преглед 

и давање стручне 

оцене о квалитету 

уџбеника ,3 пута 

15 *3 

54           
Члан Друштва 

математичара Србије 2 
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Члан тима-комисије 

за прегледање 

тестова из 

математике  за 

обдарене ученике -

одељење за 

рачунарство у 

гимназији 

10 

            

Припрема ученика за  

републичко и СМО 

такмичења и смотре 

10 

            
Српска математичка 

олимпијада,смотра 
5 

49 Јоковић Ана 
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
242 К1 16 

"Математичка 

шетња" 

(координатор) у 

оквиру 

манифестације 

Новембарских дана  

Соње Жарковић 

10 

    
Каријерно вођење и савртовање-Од 

школе до посла 
45 К 24 

Сазнали на семинару 

применили у пракси 

-квис (члан тима) 

5 

            
Дан девојчица 

(координатор) 
10 

            

Посета три угледна 

часа и дискусија " 

Примена 

експоненцијалних 

ф-ја и логаритама" 

и " Гаус-немерљив 

допринос 

математици"; 

"Шта славимо 

8.Марта?" 

6 

            

Прегледање 

пријемног испита за 

ИТ одељење 

10 

            Иницијални тестови 10 

50 
Перуничић 

Јасмина 

Школско законодавство-основа развоја 

образованја и васпитања-теме 3 и 6 
347 К1 8 Израда иницијалних 

тестова 

10 

    Умеће комуникације 136 К4 20 

Учествовање у 

реализацији 

такмичења 

6 

    Државни семинар ДМС 242 К1 16 Угледни час  8 

    
Стручни скуп "Креативно решавање 

проблема у настави математике" 
    

2 

радн

а 

сата   

  

51 
Михаиловић 

Оливера 

Архимедесова“ 428, математичка 

трибина 
1045-4/2017 K1 1 Иницијални тестови 3*2 

    
Архимедесова“  429. математичка 

трибина 
1222-4/2017 K1 1 

Учешће у 

манифестацији 

новембарско дани 

Соње Жарковић 

5 

    
Осми симпозијум "Математика и 

примене" 
  К1 1 

Присуство на два 

угледна часа  
4 

    

Умеће комуникације – како да 

говоримо да би ученици желели да нас 

чују и разговарају са нама“  

570-97/2016 К1, П4 20 
Извођење два 

угледна часа  
2*8 

    

Државни семинар ДМС 2018. о настави 

математике и информатике у основној и 

средњој школи  

242 К1 16 

Прегледач пријемног 

испита за рачунарски 

смер 

3 
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Архимедесова „ 88. Математичка 

трибина за учитеље 
1901-4/2017 К1 1 

Присуство 

конференцијма 

Scientix, Викилајв 

2018, "Будућност 

почиње у учионици" 

Link group 

3 

    Нове Технологије у образовању 2018     1 

Учешће у 

манифестацији Мај 

месец математике 

М3 у Панчеву као 

предавач 

5 

52 
Дабић-Костић 

Наташа 

Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања, теме 3 и 6 од 

6.11.2017. 

347 К1 8 Угледни час 8 

    

Акционо истраживањеу функцији 

самовредновања рада образовно-

васпитне установе од 15-16.04.2018. 

570-458/2016 К 16 

Координатотор 

такмичења ,,Кенгур 

без граница" 

10 

    
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
242 К1 16 

Координатотор 

такмичења 

,,Мислиша" 

10 

            Иницијални тестови 10 

            
Општинско 

такмичење 
1 

            Окружно такмичење 1 

            

Присуство угледном 

часу  Гаус- 

немерљив допринос 

развоју математике 

2 

53 Авдић Наташа             

54 
Маринковић 

Тијана 

Републички семинар о настави физике, 

Друштво физичара, Кладово, 12-

26.05.2018 

 К1 24 

  

  

 

   

Организатор, 

дежурни наставник и 

прегледач 

општинског 

такмичења физика 

26.02.2018 

3+11 

  

Прегледач задатака на градском 

такмичењу из физике ученика средњих 

школа, ЕТШ Никола Тесла, 3.3.2018 

(13:30-21:00) 

  7.5 

Припрема и учешће 

са ученицима на 

републичком 

такмичењу 

15 

  
Програм обуке за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења 
  16   

                

55 Стакић Душица 
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања теме: 3 и 6 
347 К1 8   

  

Дежурни наставник на градском 

такмичењу из физике ученика средњих 

школа ЕТШ Никола Тесла 3,3,2018. 

(9:30-14:00) 

  5.5 Дислексија 1 

  Републички семинар о настави физике 628/96 К1 24   

  Обука за први разред   16 

Организатор,дежурн

и наставник и 

прегледач 

општинског 

такмичења из физике 

26.2.2018. 

3+11 

56 Ђуровић Марија 
"школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања" теме 3 и 6 

347 

4.11.2017 
К1 8 

ушешће у јавном 

часу музичке 

културе: акустика 

концертних дворана 

2 
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17.5.2018 

      
општинско 

такмичење 
2 

      иницијални тест 2 

        

57 Ђуровић Љубица 
"школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања" теме 3 и 6 

347 

4.11.2017 
К1 8 

општинско 

такмичење 
2 

      

учешће у јавном часу 

хемије: употреба 

алкохола у мерењу 

температуре 

02.3.2018 

2 

      

ушешће у јавном 

часу музичке 

културе: акустика 

концертних дворана 

17.5.2018 

2 

      иницијални тест 2 

58 Дабић Маја 

Умеће комуникације-како да говоримо 

да би нас ученици разумели и да би 

разговарали са нама 

 К4 20   

  
Програм обуке за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења 
  16   

        

        

59 Грујoвић Данијела 
Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања, теме 3 и 6 
347 К1 8 

Шта заправо славимо 

8.марта? Трибина 
2 

  
Од предрасуда и стереотипа до 

дискриминације и насиља 
59 К3 8   

  Умеће комуникације 136 К4 20   

  

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење бр. 

153-02-

0002772017-

07 од 

25.12.2017 

 24   

60 
Бранковић 
Срзић Драгана 

        

 Нпвембарски 
дани, Споини 
дани '' Нега пре 
свега'' јавни шас у 
Фармацеуурскп 
физипуерапеуускпј 
щкпли ушещће са 
ушенићима Щесуе 
бгд гим 23.11.'17 

6 

           

 Хуманиуарна 
акција шиуаве 
гпдине 
сакупљаоа 
шеппва за 
куппвину кплица 
,,Шеппм дп 
псмеха'' 

6 

           

Хуманиурана 
акција ''Щума 
пева'' садоа два 
бпра испред  
щкпле 7.11.'17 
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Кппрдинаупр 
јавнпг шаса 
''Алкпхпл виђен 
кпрпз прирпдне, 
друщувене и 
хуманисуишке 
науке'' шас 
пдржан у 
Свешанпј сали 
щкпле 2.3.'18 

10 

           

Јавни шас пдржан 
'' Алкпхпл виђен 
крпз прирпдне 
друщувене и 
хуманисуишке 
науке'' у 
ОЩ,,Младпсу'' 
15.5.'18 

10 

           

Јавни шас пдржан 
'' Алкпхпл виђен 
крпз прирпдне 
друщувене и 
хуманисуишке 
науке'' у 
ОЩ,,Јпван 
Душић'' 15.5.'18 

  

           

Кппрдинаупр 
Јавнпг 
шаса,,аклпхпл 
виђен...'' у ОЩ,,С. 
Маркпвић 
31.5.'18 

10 

           

Нпћ исураживаша 
29.9.'17 пбилазак 
са ушенићима 1-
8,9 

6 

           

Фесуивал науке 
120 наще щкпле 
сам впдила 
15.12.'17 

6 

           

Нпћ музеја-
Хемијски 
факулуеу 19.5.'18 
са ушенићима1-9 

6 

   
Априлски дани семинар за 
насуавнке хемије- Хемијски 
факулуеу 

      

Кппрдинаупр 
јавнпг шаса 
''Алкпхпл виђен 
кпрпз прирпдне, 
друщувене и 
хуманисуишке 
науке'' шас 
пдржан у 
анфиуеауру 
Хемијскпг 

10 
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факулуеуа 
26.4.'18 

           

,,Кпзмеуика 
виђена кпрпз 
21.век- Факулуеу 
за физишку 
хемију 

3 

           
Дружеое и 
ппсеуа 1-9 Зпп 
вруу 9.9.'17 

3 

           

 БДП,,Свирај уп 
ппнпвп Сем'' 
пдлазак у 
ппзприщуе 1-9,1-
8,1-5  26.9.'17 

3 

           

БДП ,,Елинг'' 
пдлазак у 
ппзприщуе 1-9, 1-
5 15.10.'17 

3 

           

,,Ја и мпје 
здравље'' 
пдржанп 
предаваое 
Црвенпг крсуа 
17.10.'17 

3 

           

БДП,, Анђели 
шувари'' пдлазак 
у ппзприщуе 1-9 
26.11.'17 

3 

           

,,Перверзије у 
Шикагу'' пдлазак 
у ппзприщуе 
Славија 1-9 
24.12.'17 

3 

           

Врщоашкп 
предаваое 3-8 у 
1-9 п 
,,Аклпхплимима'' 
22.2.'18 

3 

           

,,Алкпхплизам- 
тнаоем дп 
прппасуи''- 
предаванје у 1-9 
6.3.'18 

6 

           

Пан уеауар ,,Неки 
уп впле вруће'' 
пдлазак у 
ппзприщуе 1-9 
16.3.'18 

3 

           

Ппзприщуе 
Бпщкп Буха 
,,Кршмарица 
Мирандплинда'' 
пплазак у 

3 
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ппзприщуе -9 
19.4.'18 

           

панпрамскп 
разгледаое 
Бепграда са реке 
1-5, 1-9 11.5.'18 

3 

           
Обилазак Белпг 
двпра 1-5,6,8,9 
25.5.'18 

3 

           

пбилазак 
Ресавске пећине, 
манасуира 
Манасије и 
Прирпдоашкпг 
ценура у 
Свилајцу, 
ушеници 1-
1,3,4,5,6,7,8,9 и 
3-7,9 13.5.'18 

10 

           

Предаваое 
Црвенпг крсуа- 
Мере 
безбеднпсуи 
14.11.'17 у 3-8 

6 

           

Прегледаое 
уесупва малих 
маууранауа у 
ОЩ,,С. 
Маркпвић''20.6.'
18 

  

 ,, 
,,Нпве уехнплпгије у 
пбразпваоу'' 

          

           

Нпвпгпдищоа 
предсуава 
ушеника 3-8,9 и1-
9 пдржана 
27.12.'17 

6 

      

Координатор јавног 

часа ''Алкохол виђен 

короз природне, 

друштвене и 

хуманистичке науке'' 

час одржан у 

Свечаној сали школе 

2.3.'18 

10 

61 
Антанасијевић 

Бојана 

"Школско законодавство- основа 

развоја образовања и васпитања" теме: 

3 и 6 

347 К1 8 Иницијални тестови 10 

  
Стручни скуп "Априлски дани о 

настави хемије" 
11 К1 2 

Присуство на 

угледном (јавном) 

часу: "Алкохол 

виђен кроз природне 

друштвене и 

хуманистичке науке" 

4 

  

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење бр. 

153-02-

0002772017-

 24 

Присуство на 

угледном часу 

математике: 

1 
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07 од 

25.12.2017 

Примена 

експоненцијалних 

функција и 

логаритама 

        

62 Тасић Владимир 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

решење бр. 

153-02-

0002772017-

07 од 

25.12.2017 

 24 Иницијални тестови 10 

      

Присуство на јавном 

часу: "Алкохол 

виђен кроз природне 

друштвене и 

хуманистичке науке" 

4 

      

Ноћ истраживача 

29.9.2017. обилазак 

са ученицима 2-

5,6,8,9 

6 

                

                

                

63 Златковић Татјана 

Државни семинар ДМС 2018. о настави 

математике и информатике у основној и 

средњој школи  

242 К1 16 

Обука за наставнике 

за рад са 

електронским 

дневником 

4 

                

                

                

64 Трумбић Гордана             

                

                

                

65 
Новаковић 

Биљана 

Државни семинар ДМС 2018. о настави 

математике и информатике у основној и 

средњој школи  

242 К1 16 

Обука за наставнике 

за рад са 

електронским 

дневником 

4 

                

                

                

66 Ћеранић Гордана Умеће комуникације 136 к4-п4 20     

    
Државни семинар Друштва 

математичара Србије 
242 к1 16     

    Нове технологије у образовању   к1 2     

                

67 Ђокић Томислав         

Јавни час "Алкохол 

виђен кроз природне, 

друштвене и 

хуманистичке науке" 

- Д. Бранковић Срзић 

и др.; свечана сала;  

2.3.2018. 

2 

            

Обука за есДневник; 

29.3.2018. кабинет 

219 

1 
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Акционо истраживање у функцији 

самовредновања рада образовно-

васпитне установе; (Савез учитеља 

републике Србије, Београд); 15. и 16. 

априла 2018.; Хотел „Врујци“ Бања 

Врујци 

156 К4 П2 16     

            

Угледни час српског 

језика "Руски 

песници 20. века", 

3.5.2018. 

2 

            

Угледни час 

француског језика 

"Француска 

уметност", 7.5.2018. 

2 

            

Угледни час примена 

ИКТ-а у онлајн 

тестирању, 23.5.2018. 

4 

    

Обука наставника првог разреда 

гимназије и петог разреда основне 

школе за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења, 2-

3.7.2018 и један дан онлајн; ЗУОВ; 

Шеста београдска гимназија, Београд 

? ? 24     

            

Израда ексел базе за 

упис ученика и обука 

чланова комисије за 

унос података; 

6.7.2018.; кабинет 

219 

8 

68 Кисин Душка 
видео лекције-савремена средства 

наставе 
363-35 к1 35 

угледни час 

Клавирска музика 

кроз епохе  

8 

            

Школски пројекат 

Маскенбал-кич и 

шунд, координатор 

Школски пројекат 

ученичке компаније 

Ја секција -коментор 

20 

            

хуманитарни 

концерт 

координатор-

учесник 

10 

            

Угледни час 

Алкохол, хемија-

наст.ментор 

5 

69 Тепавац Урош 

Умеће комуникације – како да 

говоримо да би ученици желели да нас 

чују и разговарају са нама“  

136 К4 20     

    

Школско законодавство-основа развоја 

образовања и васпитања , теме 3 и 6 

.ЗУОВ  

347 К1 8     

                

                

70 Јанковић Наташа             

                

                

                

71 Обрадовић Маја 
Савремени методички приступ дечјем 

ликовном стваралаштву 
816 К3 8 

Маскенбал "Кич и 

шунд", координатор 

пројекта 

10 
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Школско законодавство - основа 

развоја образовања и васпитања 
347 К1 8 

Угледни час, 

ликовна култура и 

француски језик, 4/3 

и 6 

8 

    

Умеће комуникације - како да говоримо 

да би ученици желели да нас чују и да 

разговарају са нама 

136 К4 20     

                

72 Марковић Милан             

                

                

                

73 Вучак Дражен 
"Умеће комуникације-како да говоримо 

и слушамо да би ученици..." 
136 К4 20     

                

                

                

74 Влајић Андрија 
"Програм позитивног понашања у 

школи" 
29 К3 8 

Огледи час: "Акохол 

кроз призму 

друштвених и 

природних наука" 

5 

    
"Међупредметни приступ настави и 

учењу и развој компетенција ученика" 
23 К2 8 

"Клавирска музика 

кроз епохе" 
5 

  
  

Каријерно вођење и саветовање - Од 

школе до посла 45   24     

                

75 
Милосављевић 

Ненад 

"Умеће комуникације-како да говоримо 

и слушамо да би ученици..." 136 К4 20     
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13.2. Извештај о реализацији угледних и огледних часова 

 

Ликовна култура : 

Угледни час је одржан 7.5.2018. године. Наставници: Маја Обрадовић, Соња Пантић и Дејан Јанковић. 

Разред: IV3 и 6. Наставни предмет: Ликовна култура и Француски језик. Упознавање ученика са значајем 

француске културе и уметности и њеног утицаја на српску уметност уопште узев уз напред припремљен 

квиз „Kahoot“  https://create.kahoot.it/details/francuska-umetnost/9833fd53-9371-43d0-967a-328788fd4cac 

  

Музичка Култура : 

Угледни час свечаној сали Клавирска музика кроз епохе са талентованим ученицима 21. века. је одржан 

25.5.2018.године. Главни координатор наст. Душка Кисин, уз учешће, наст.ментора, енглеског, 

француског, руског, немачког, физичког и физике. 

Активно су учествовали ученици 1-7, (Марко Цакић, Милош Стојановић), ученици трећег разреда 

друштвеног смера. У документацији су слике, снимци, припрема, презентације, филм са тог часа 

       

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ ОГЛЕДНИМ/УГЛЕДНИМ ЧАСОВИМА 

  

  

У школској 2017/2018 години наставник Андрија Влајић одржао је угледни час (показни) у одељењу 1-5 у 

петак 1.06.2018. године. Часу су присуствовали наставници физичког васпитања Марковић Милан и 

Вучак Дражен. 

Тема је: Истрајно трчање применом теста „SHUTTLE RUN“ (бип тест). 

 

13.3. Извештај о реализацији посете часовима 
У току школске године 2017/2018. Директор, помоћници директора и стучни сарадници обишли су 87  

часова редовне , допунске, додатне и разредне наставе у оквиру педагошко-инструктивног рада. Са 

професорима чији су часови посећени. Обављен је разговор и указано на евентуалне пропусте у вођењу 

часа, а похваљене добре стране. Детаљнији извештаји о посетама се налазе у Извештајима о раду 

директора, помоћника директора, педагога и психолога. 

 

  

13.4. Извештај о реализацији интердисциплинарне наставе 

Извештај о међупредметној  сарадњи  - учешће на јавном часу АЛКОХОЛИ , 

координатор Драгана Срзић 

Планирани садржај 

Истицање повезаности  вина и филозофије, на коју  упућује  Платон  у  дијалогу  Гозба. Указивање на 

развијени  култ  Диониса, бога вина и животне радости, као важног културног момента античког 

друштва. Испијање  вина   ова  култура види као својеврсно искушавање осећања страха. У том смислу 

оно има васпитно - образовну функцију  испитивања и пропитивања   друштвених врлина. 

Активност наставника 

Упућује на неопходну литературу . Указује на правила писања и излагања беседе. Анализира, вреднује, 

саветује , прати све процесе израде беседе. 

Ученичке активности 

https://create.kahoot.it/details/francuska-umetnost/9833fd53-9371-43d0-967a-328788fd4cac
https://create.kahoot.it/details/francuska-umetnost/9833fd53-9371-43d0-967a-328788fd4cac
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Читање, анализа понуђене литературе. Самостални истраживачки рад којим се допуњују предложени  

извори.Израда беседе и њено излагање. 

 

Метод  рада 

беседнички 

Очекивани исходи 

Ученик развија аналитичко - синтетичке способности.  Овладава културом говорења као и писменошћу. 

Оснажује креативно  и стваралачко  писање.  Развија  способности асертивног изражавања и понашања. 

Подносилац извештаја 

Љиљана Маловић Козић , наставник филозофије 

  У реализацији огледног часа из Хемије под називом „Алкохол виђен кроз природне, друштвене и 

хуманистичке науке“ као координатор је учествовао наставник физиког васпитања Андрија Влајић и 

ученице Баста Јана и Дуганџија Марија из одељења 3-3 које су приказале како алкохол утиче на физичке 

способности. 

  

   Такође, 17.05.2018. као координатор у реализацији огледног часа из Музичке културе под називом: 

„Клавирска музика кроз епохе“ наставник Андрија Влајић и ученици Думенџија Милица 3-6 и Станков 

Стефан 3-3 су приказали како се физичким вежбама може утицати на превенцију, рехабилитацију и боље 

држање тела извођача неког музичког дела. 

  

                                                                          Координатор активности: 

                                                                                 Андрија Влајић 

 

  

 

14.         Извештај о сарадњи са школама, локалном заједницом, дијаспором 

  

ИЗВЕШТАЈ О РЕГИОНАЛНОЈ САРАДЊИ ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

  

Регионална сарадња Шесте београдске гимназије у школској 2017/2018 години заснивала се на 

потписаном  меморандуму о сарадњи гимназија из главних градова региона од априла месеца 2017 

године.Гимназије потписнице овог меморадума су: Гимназија Јожета Плечника-Љубљана, Горњеградска 

гимназија-Загреб, Прва Сарајевска гимназија-Сарајево, Гимназија Слободан Шкеровић-Подгорица, 

Гимназија Јосип Броз Тито-Скопље. 

Прва договорена и реализована активност свих гимназија потписница на иницијативу Шесте београдске 

гимназије је концерт школских бендова ових гимназија одржан у свечаној сали наше школе 

16.09.2017.године. Ученици из школских бендова боравили су у нашем граду од 15-17.09.2017.године и 

били су смештени у породицама ученика наше школе. Током боравка имали су прилике да упознају наш 

град и да се међусобно друже. Организација ове манифестације по оцени присутних била је на највишем 

нивоу. Велики допринос дали су родитељи наших ученика који су помогли и у смештају наставника 

ментора као и у покривању трошкова исхране учесника. Допринос овој манифестацији дала је и ГО 

Звездара. 

У октобру месецу одржан је други скуп директора гимназија потписница меморандума и то у гимназији 

Слободан Шкеровић у Подгорици од 5-7 октобра 2017.године. Учесници су у радном делу посетили 
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образовне институције Црне Горе а одржан је и округли сто коме су присуствовали и директори 

гимназија из других градова Црне Горе као и из завода за школство Републике Црне Горе.Тема је била 

реформе у образовним системима региона и њихове специфичности. 

Трећи сусрет директора гимназија региона одржан је у гимназији Јосип Броз Тито-Скопље од  12-

13.04.2018.године. Учесници су имали две радионице: Са ИКАТЕ у настави до квалитетнијег образовања 

и Европски стандарди за гимназијско образовање, искуства у аплицирању за европске пројекте. 

Учесници су посетили и Скопски универзитет а међуприсутнима су били и председник Европске 

асоцијације наставних кадрова (АЕДЕ) Силвано Марсеља и његов заменик Василе Никоаре. Учесници су 

договорили и наредне активности у сарадњи од којих је прва учешће ученика и наставника на кампу 

Плечникоб Тагор у Словенији од 15-18.06.2018.године. Наших 4 ученика и наставница Јасминка Башић 

били су учесници овог кампа. 

  

Извештај поднео, Директор Шесте београдске гимназије 

Раде Зејак 

 

 

ИЗВЕШТАЈ АКТИВНОСТИ УНЕСКО КЛУБА 

  

професор координатор Јасна Перић 

  

            Програм активности УНЕСКО клуба у 2017-2018. години, омогућио је јачање интересовање 

ученика за истраживачким радом кроз упознавање знаменитих културно-историјских објеката и сарадњу 

с другим школама. Избор наставних садржаја, заснован на функционалним дидактичким принципима, 

омогућио је стицање знања, развијање способности и 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 како би стечено знање било свакодневно применљиво. Имајући на уму 

вишегодишње искуство у овако конципираном раду, мишљења сам да стечена знања и вештине 

омогућавају свестран развој ученичке личности, побољшавају квалитет сопственог живота и доприносе 

позитивном развоју друштвеног и културног окружења. 

У реализација постављеног циља учествовало је најмање тридесет ученика школе. Одржано је 45 часова, 

седам дана студијског путовања и учешће ученика Димитрија Петровића у реализацији активности 

летњег кампа Европске Федерације УНЕСКО клубова и Националне комисије за УНЕСКО Румуније на 

Универезитету у Букурешту „Димитри Цантемир“ на тему „Светска баштина и васпитање за одрживи 

развој“. 

Активности чланова клуба усмерене на промовисање културног наслеђа и природних врености остварена 

је кроз следеће акције: 

·     Обележавање датума од значаја, уврштених на листу УН. 

Посебно истичем значај обележавања 16. септембра међународног Дана заштите озонског омотача 

постављањем изложбе радова ученика гимназија главних градова бивших република СФРЈ током 

регионалног сусрета „Музиком за нови почетак“; 

·   Чланови клуба школе су у ноћи истраживача 29. септембара у Галерији науке и технике САНУ-а 

посетили изложбу „Наука кроз забаву“; 

·   У сарадњи са Развојним центром Руског географског друштва у Србији 26. новембра посетили смо 

изложбу фотографија из архиве Руског географског друштва и учествовали у међународној акцији 
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„Географический диктант“ која има за циљ упознавање природних, историјских и културолошко-

демографских одлика Русије; 

·      Активности на конципирању и изради пројеката за сарадњу са школама и клубовима у региону; 

·      Учешће у раду Скупштине УНЕСКО клуба Београд; 

·    За пролећно студијско путовање извршене су уобичајене истраживачке припреме израдом РР 

презентација објеката културноисторијских споменика и презентаовањем културе народа средње 

Европе. Истраживањем на тему „Метрополе на обали Дунава“ упознате су знаменитости Будимпеште, 

Братиславе и Беча као и знаменитости Граца и Марибора које смо такође посетили; 

·    Припрема за извођење студијског путовања „Будимпешта-Братислава-Беч-Грац-Марибор“ у 

организацији  УНЕСКО клуба Београд од 31.03. до 06.04.2018. године (извештај од 13.04.2018. дел 

бр.20/11.); 

·     Реализациом пројекта „Београд с река“ 11. маја чланови клуба су уживали у лепотама града 

пловидбом Савом и Дунавом поред Калемегдана, око Великог ратног острва до Гардоша, затим испод 

савских мостова и „Београда на води“ до Аде Циганлије; 

·         Круна овогодишњег истраживања била је реализација пројекта обиласка Дворског комплекса на 

Дедињу, 25. маја. У Краљевском двору чланове клуба су примили престолонаследник Александар и 

принцеза Катарина Карађорђевић. 

·         Активисти клуба били су учесници и вршњачки едукатори пролећног излета Стручног већа 

природних наука: Ресавска пећина, манастир Манасија и Природњачки центар у Свулајнцу; 

·         Чланови школског клуба учествовали су 17. маја на Другој конференцији о вршњачком насиљу 

„Друг није мета“ одржаној у Дому омладине. Позвани смо да током следеће године узмемо активно 

учешће у реализацији радионица у циљу спречавања конфликта и ширењу другарства, пријатељства и 

поштовања међу младима; 

·         Учешће у активностима председништва омладине УНЕСКО клуба Београд у изради извештаја на 

сајту и Facebook страници; 

·         Израда извештаја и сређивање мaтеријала начињеног на студијском путовању; 

·         Уређење линка на сајту школе. 

  

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 природно добро 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. Овако конципирана сарадња омогућила је учесницима да кроз израз личних емоција формирају 

сопствени идентитет и дефинишу карактеристике народа коме припадају. 

Посебан значај за реализацију предвиђених активности има размена ученика и наставника наше школе с 

школама из дијаспоре. То је омогућило свима да упознају другачији образовно-наставни процес и уоче 

правце трајног усвајања знања. 

Посебан значаја имала је размена искустава различитих видова примене и реализације наставних садржај 

као и размена примера добре праксе међу наставницима свих школа. 
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Овогодишња реализација постављених  циљева остварена је у садњи с Управом за сарадњу са Србима у 

региону Министарства иностраних послова и Министарством културе и информисања Републике Србије 

кроз следеће активности: 

·         Израда презетација културноисторијских објеката Београда и Србије; 

·         Припрема за посету школама у дијаспори; 

·         Одржавање родитељског састанка и упознавања с програмом сарадње и размене ђака; 

·         Посета гимназији „Никола Тесла“ и боравак у Будимпешти (6, 7 и 8 септембра 2018.): 

o   први дан: посета школи и часовима; 

          заједнички обилазак знаменитости града: Трг хероја, Српска црквена      

          општина, Ангелинеум, Српска  православна црква и Текелијанум; 

o   други дан: Будимпешта: Трврђава, Табан, Парламент, разгледање града бродом; 

o   трећи дан: Сентандреја; 

        извештај: http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-3/ 

·        На темељу сарадње с гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару одрђане су припреме 

ученика за посету овој школи; 

         извештај: http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-4/ 

·         Посета Чакову,  Темишвару и гимназији „Доситеј Обрадовић“ ; 

           извештај: http://zvezdara.rs/susreti-gimnazijalaca-u-temisvaru-2/ 

·         Припрема и организација пријема професора и ученика из дијаспоре; 

·         Постављање изложбе у холу школе „Сусрети гимназијалаца 2018“; 

·        Дочек и пријем гостију из гимназије „Никола Тесла“ из Будимпеште и гимназије „Доситеј Обрадовић“ 

из Темишвара (18,19 и 20. октобар 2018.): 

o   први дан: презентација школе и посета часовима 

 заједничка посета Дворском комплексу на Дедињу (Краљевски и Бели двор); 

o   други дан: заједничка посета Музеју Николе Тесле, Храму Светог Саве и упознавање знаменитости 

града (Председништво, Стари двор, Скупштина, Трг Николе Пашића, Теразије, Трг Републике, Кнез 

Михајлова улица, Конак кнегиње Љубице, Саборна црква, Патријаршија и Калемегдан); 

o   трећи дан: Заједнички излет у Тополу и Опленац; 

            извештај:  http://zvezdara.rs/srpska-kultura-i-tradicija-bez-granica/                          

                              http://www.dijaspora.gov.rs/susreti-gimnazijalaca-u-beogradu2017-topoli/            

·        Постављање изложбе и презентација сарадње с школама у дијаспори у холу школе; 

·        Припрема материјала за сајт Градске општине Звездара и школски сајт. 

Реализација активности предвиђене пројектом за ову школску годину подстакле су младе дијаспоре да 

негују сећање на домовину, изучавају културно наслеђе и природна добра и шире позитивне ставове о 

својој земљи. Остварени контакти, другарство и пријатељство међу ученицима остају трајно наслеђе као 

вид ширења другарства и пријатељства међу Србима ма где они били. 

Драгоцена размена примера добре праксе омогућиће наставницима да унапреде своје професионалне 

компетенције. 

  

 

Извештај о међупредметној сарадњи 
-музичко васпитање и верска настава, тема Литургија, презентација ученице првог два разреда Марије 

Крџић, у децембру 2017. 

-грађанско васпитање (Борис Јашовић) и верска настава-презентација филма „12 гневних људи“-о 

вредности људског живота, повођењу за групом, значају истрајавања у одбрани добрих ствари, ученици 

треће године одељења 34, 36, 37, 33; гв (Тамара Ђорђевић) и вн-презентација руског документарног 

http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-3/
http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-3/
http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-4/
http://zvezdara.rs/saradnja-seste-beogradske-gimnazije-sa-skolama-u-dijaspori-4/
http://zvezdara.rs/susreti-gimnazijalaca-u-temisvaru-2/
http://zvezdara.rs/susreti-gimnazijalaca-u-temisvaru-2/
http://zvezdara.rs/srpska-kultura-i-tradicija-bez-granica/
http://www.dijaspora.gov.rs/susreti-gimnazijalaca-u-beogradu2017-topoli/
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филма „Лудоманија“ о лечењу болести зависности-коцкања, наркоманије са одељењима друге године у 

децембру 2017.и „Пре потопа“ (4.и 8.) 

-биологија (Јасминка Башић), грађанско васпитање (Борис Јашовић, Тамара Ђорђевић, Ана Ковачевић) и 

верска настава-превенција ХИВ-а са ученицима прве године, и трговина људима, са ученицима треће 

године, у децембру 2017.год. 
 

 

 

Извештај о хоспитовању студенатa 
Током школске 2017./18. год, у периоду од марта до маја 2018.год.у Шестој гимназији су часовима верске 

наставе присуствовали/држали студенти Богословског факултета СПЦ, у оквиру својих обавеза из: 

- предмета Методика наставе (3 студента, по 3 часа) и 

- Стручна пракса (4 студента по 10 часова), 

на основу претходно потписаног Уговора о сарадњи између директора и факултета. 

Када је реч о функционисању наставног процеса кабинети су опремљени 023 компијутером и тв-

ом као и паноима за ГВ и користимо га као помоћни, 024 је добио тв плазму али и даље недовољно 

функционалан, 020 такође тв плазму, неопходни су рачунари. 

                                                                                 Јелена Петрановић, Верска настава 
 

 

ЛЕТППИС ШЕСТЕ БЕПГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
Щкплска 2017/18. гпдина 

 
СЕПТЕМБАР 
И пву щкплску гпдину смп пуппшели пријемпм нпве генерације ушеника и заједнишким првим щкплским шаспм у свешанпј сали 
Щесуе бепградске гимназије. Нпве ушенике дпшекале су разредне суарещине, а дирекупр им је ппжелеп мнпгп успеха у 
щкплпваоу. 
Ушеници наще щкпле били су у прилици да суекну искусува инуернаципналнпг щкплпваоа, али и да уп искусувп пренесу 
другима. На Дану инуеркулууралнпг дијалпга гпвприла је Андреа Јпванпвић, а ушеници су имали прилику и да се уппзнају са 
Асијпм Карери из Иуалије. 
Ушесувпвали смп и у излпжби „Крунисаое Суефана Првпвеншанпг виђенп пшима ушеника“. Вище инфпрмација п целпкупнпм 
прпјекуу дпсуупнп је на следећем линку: www.krunisanjestefanaprvovencanog.wordpress.com 
Ушеници щкпле и прпфеспрка Јасна Перић ппсеуили су 6-8. сепуембра гимназију „Никпла Тесла“ у Будимпещуи, шиме је ппшела 
реализација прпјекуа сарадое са щкплама дијасппре „Српска урадиција без граница“, кпја разменпм ушеника и сусреуима 
насуавника прпмпвище кулуурнп наслеђе Срба и прирпдна дпбра Србије. Тпкпм ппсеуе ушеници су уппзнали српске 
знамениупсуи у Будимпещуи. 

 
ОКТОБАР 
Јесен је динамишнп дпба у нащпј щкпли, а пве гпдине смп је искприсуили за ппвезиваое са другим гиманзијама.  
Сарадоу са гимназијама из градпва бивщих југпслпвенских република пбележили смп сјајним кпнцерупм щкплских бендпва 
ппд називпм „Музикпм за нпви ппшеуак“. 



 

 
134 

 

 
Такпђе, у пквиру прпјекуа „Сусреуи гимназијалаца 2017“ угпсуили смп ушенике из гиманзије „Дпсиуеј Обрадпвић“ (Темищвар) 
и гимназије „Никпла Тесла“ (Будимпещуа). Ппсеуили смп са гпсуима брпјне знамениупсуи какп у Бепграду (Двпрски кпмплекс, 
Калемегдан, Храм Свеупг Саве) уакп и щирпм Србије (Тпппла, Опленац). 

       
Пуупвали смп и на екскурзије за време јесеое паузе, и уп у Румунију (друга гпдина), Гршку (урећа гпдина) и Иуалију (шеувруа 
гпдина). 
Нащи вредни глумци, шланпви драмске секције, припремили су предсуаву ппд називпм „Генерали или српдсувп пп пружју“ 
кпјпм су се предсуавили на манифесуацији „Кулуурица 2017“. 

        
Прва недеља у пкупбру у шиуавпм свеуу бележи се кап Дешија недеља, а пве гпдине је нпсила назив „Градимп мпсупве међу 
генерацијама – за радпсу свакпг деуеуа”. У Скупщуини града пдржана је инуеракуивна радипница „Међугенерацијска 
сплидарнпсу и сарадоа”, на кпјпј смп уакпђе ушесувпвали.  
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У сарадои са Нарпдним музејпм, ушеници друге гпдине су у пквиру прпјекуа „Щуа је нпвац“ имали прилику да уз кусупсе 
музеја уппзнају и другашије аспекуе нпвшаница и нпвца уппщуе.  
Дан щкпле смп прпславили у дпбрпм распплпжеоу, уз свешану академију на кпјпј је приказан пригпдан кплажни прпграм и 
крауак псвру на пнп щуп радимп у Щесупј. 
НОВЕМБАР  
Щкпла је брпјним занимљивим акуивнпсуима пбележила „Споине нпвембарске дане“ у сппмен нащег педагпга Спое 
Жаркпвић. О некима пд оих ппсведпшиће следеће фпупграфије: 

  

                      
Впкални уаленау се прип Липнпм када смп у пквиру „Звездаријаде“ прганизпвали уакмишеое у певаоу „Први глас Звездаре 
2017“.  

 
Ушеници прве и уреће гпдине узели су ушещће у међунарпднпј акцији  „Гепграфски дикуану“, кпју је прганизпвалп Рускп 
гепграфскп друщувп и кпја има за циљ уппзнаваое прирпдних, исупријских и кулуурплпщкп-демпграфских пдлика Русије. 
Уприлишена је и ппсеуа излпжби фпупграфија из архиве Рускпг гепграфскпг друщува. 
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У ппсеуи суседнпј щкпли, ОЩ „Вељкп Дугпщевић“, нащи ушеници су са млађим другарима пдрадили уренинг „Мапе и 
пријенуиринг“. 

 
 
ДЕЦЕМБАР  
Пред крај првпг пплугпдищуа пбрадпвалп нас је првп издаое щкплских нпвина „Щесуар“, дпсуупнп на сајуу щкпле у пдељку 
„Ваннасуавне акуивнпсуи“.  
Одржали смп и сусреу бивщих и садащоих ушеника, кпји је бип усмерен на размену искусуава између сврщених и садащоих 
гимназијалаца. 
Факулуеу за диплпмауију и безбеднпсу пувприп је „Дане бепградске дебауе“, где су пдржана предаваоа из пбласуи дебауе, 
реуприке и диплпмауије, уе смп се ппрпбали и у пвим вещуинама. 
ЈАНУАР  
Јануар, месец свеупсавља, ппсвеуили смп акуивнпсуима кпје пдају ппшасу Свеупм Сави и оегпвпм раду.  
Прпславили смп щкплску славу свешаним пбредпм и надахоујућпм приредбпм, кпју су увелишали свпјим присусувпм брпјни 
драги гпсуи. 

                 
Ппказали смп свеупсавски дух на делу хуманим акуивнпсуима у пквиру лпкалне заједнице, кап щуп је ппсеуа Удружеоу 
пензипнера градске ппщуине Звездара, шије смп шланпве увеселили песмпм, рециуацијама, ппклпнима и ппзивпм да буду 
нащи гпсуи на щкплскпј слави. 
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ФЕБРУАР 
Пп ппврауку са зимскпг распусуа, упкпм кпјег смп били вредни на шаспвима дппунске и дпдауне насуаве, инуензивирали смп 
припреме за уакмишеоа из свих предмеуа.  
Наща щкпла је пп урадицији била дпмаћин ппщуинскпг уакмишеоа из физике и уиме смп пувприли уакмишарску сезпну кпја је 
урајала упкпм наредних месеци и дпнела нам мнпгп радпсуи и ппнпса. 
МАРТ  
Нащи ушеници су ппказали виспк суепен друщувене пдгпвпрнпсуи ушещћем у екплпщким и хуманиуарним акцијама. Ппсадили 
смп брезе и бпрпве испред щкпле, а насуавили смп и са спрпвпђеоем акције „Шеппм дп псмеха“, на щуа смп нарпшиуп 
ппнпсни. 

         
Одржанп је мнпгп успелих угледних, пднпснп јавних шаспва, а прпславип нас је свепбухвауни инуердисциплинарни јавни шас 
„Алкпхпл виђен крпз прирпдне, друщувене и хуманисуишке науке“, кпји је накпн пдржаваоа у нащпј щкпли „гпсупвап“ и на 
Хемијскпм факулуеуу у пквиру „Априлских дана“, кап и у брпјним пснпвним щкплама. 
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Осуварили смп и врщоашку сарадоу са ушеницима Земунске гимназије за пкруглим суплпм где смп разгпвпрали п 
друщувенпм живпуу и демпкраускпм пдлушиваоу. Накпн упга смп разменили идеје и на Генералнпј скупщуини Уније 
средопщкплаца Србије. 
 
 
АПРИЛ 

Чланови УНЕСКО клуба наше школе ишли су на студијско путовање названо „Метрополе на обали 
Дунава“ и том приликом обишли Будимпешту, Братиславу, Беч, Марибор и Грац Истраживали су 
културноисторијске објекте под заштитом УН у овим градовима. Утисци са путовања су им 
незаборавни. 

           

                        
Овпг априла смп били укљушени и у пбележаваое Међунарпднпг дана девпјшица. Наще ушенице су биле  гпщће Факулуеуа 
прганизаципних наука у Бепграду и Ваздухпплпвне академије SMATSA (Врщац) и Кпнурпле леуеоа (Бепград), где су се 
уппзнале са ппјединим занимаоима кпја се непправданп реукп ппвезују са женским пплпм. 
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Републишкп уакмишеое из енглескпг језика пдржанп је пве гпдине у Щесупј бепградскпј гимназији и дпбили смп ппхвале за 
пдлишну прганизацију пвпг слпженпг дпгађаја. 
Не забправимп да нагласимп да су нащи ушеници псуаврили изузеуне резулуауе на највищим нивпима брпјних уакмишеоа из 
пбласуи разлишиуих наука. 

 
На Ади Циганлији је пдржанп веслашкп уакмишеое ппд називпм „Веслај за свпју щкплу“, где су нащи ушеници ппказали 
неверпвауан сппруски дух и дпнели щкпли сребрну медаљу.  

 
У пвпм месецу нас је пбрадпвала и весу п упме да смп испунили услпве за пувараое нпвпг, урећег смера у нащпј гимназији, 
кпји ће пд следеће щкплске гпдине биуи ппнуђен ушеницима са ппсебним сппспбнпсуима за рашунарсувп и инфпрмауику. 
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МАЈ 
„Друг није меуа“ назив је кпнференције п превенцији врщоашкпг насиља у кпјпј су ушесувпвали и нащи ушеници. 

 
Свакпг 9. маја, на Дан ЕУ, нащи уимпви предсуављају инпвауивне предузеунишке идеје у Привреднпј кпмпри Србије. И пве 
гпдине су нащи ушеници ппказали дар за предузеунищувп и кпнсурукуивнп дискуупвали са кпнкуренуским уимпвима. 
 

   
 
Сппруисуи су нас ппнпвп пбрадпвали; пвпг пууа биле су уп девпјшице кпје су заблисуале у пдбпјци, псвпјивщи првп месуп на 
пвпгпдищопј „Гимназијади“. 

 
  
Од прикупљенпг нпвца са Хуманиуарне недеље, купљена је нпва, леуоа пбућа и пдећа за сврауищуе на Звездари.  
Такпђе, уживали смп и у врхунскпм хуманиуарнпм рпк кпнцеруу кпји је пдржан ппследое недеље маја, а на кпјем је насуупип 
и нащ щкплски бенд, раме уз раме са кулуним музишарима из бендпва кпји су се пдазвали пвпј акцији, кап щуп је Генерација 
5.  
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Сурушнп веће прирпдних наука прганизпвалп је насуавнике и ушенике щкпле за ппсеуу Ресави. Обищли су Ресавску пећину, 
манасуир Манасију и Прирпдошки ценуар у Свилајнцу. 

  

 
Чланови УНЕСКО клуба школе су у оквиру посете Дворском комплеку на Дедињу обишли две 
примарне резиденције Краљевски двор и Бели двор, као и дворску капелу Светог апостола Андреја 
Првозваног. 
Ппсеуипци су имали прилику да среуну и ппздраве пресуплпнаследника Александра II Карађпрђевића и 
принцезу Кауарину. 
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ЈУН  
Какп се распусу приближавап, наще акуивнпсуи су уекле у два смера: заврщаваое щкплских пбавеза и испраћај маууранауа с 
једне суране и рад на прпмпцији щкпле међу псмацима пснпвних щкпла с друге суране. У упм смислу смп и пбилазили 
пснпвне щкпле, предсуавили се у Ценуру за кулууру „Влада Дивљан“ и пувприли врауа щкпле какп би се ушеници и оихпви 
рпдиуељи уппзнали са нащим радпм упкпм једнпг щкплскпг шаса. 
Најуспещнијим мауурануима смп ппделили признаоа и диплпме уз жеље свим ушеницима кпји пдлазе да упищу жељене 
факулуеуе и ппзив да се увек изнпва с псмехпм враћају у свпју щкплу. 

       
ЈУЛ  
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Уписали смп нпву генерацију ушеника и уп у 10 пдељеоа првпг разреда. На распусу пдлазимп задпвпљни збпг изузеуних 
резулуауа кпје смп ппсуигли у упку пве щкплске гпдине.  
АВГУСТ   
Пп ппврауку са гпдищоег пдмпра, насуавници се припремају за ппшеуак нпве щкплске гпдине. Радујемп се инуересануним 
данима и нпвим лепим искусувима у нащпј Щесупј. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Извештај о раду Ученичког парламента 2017/2018 

Одржано је укупно 6 састанака на којима су наизменично 72 члана из 36 одељења одлучивала и 

давала идеје. Председник УП је Бојана Стошић 3/3, заменик председника за парну смену је Нина Митић 

2/7, а за непарну Андријана Јакшић 3/8, записничар Јован Врањеш 3/6.Ученички парламент на Школском 

одбору представљају два пунолетна ученика а то су Владислав Павић 4/6 и Анђела Вуковић 4/3. 

Наставник представник Наставничког већа за ову школску годину је Ана Ковачевић, наставница 

Географије и Грађанског васпитања.  

Дечија недеља. Прва недеља у октобру у читавом свету и код нас посвећена је деци и обележава се 

под слоганом “Градимо мостове међу генерацијама – За радост сваког детета „. У оквиру Дечје недеље 

ученице наше школе, Ива Ђоковић 28 и Нина Митић 27 учествовале су у интерактивној радионици 

“Међугенерацијска солидарност и сарадња”, која је одржана 3.октобра у Скупштини града између 12 и 15 

часова. 

Манифестација је одржана под окриљем Министарства за рад и социјалну политику Републике 

Србије. Било је још 40 школа са наставницима менторима. Циљ је био између осталог да се сазнања из 

радионице пренесу у школе а даље у одељења на шта је указао модератор целе трибине Дражен Зацеро. 

Ученицима се прво обратила Милена Бићанин представница Скупштинског одбора за прва детета 

која је говорила о важности међугенерацијске сарадње између свих генерација у друштву. Сви чланови 

друштва треба да разумеју једни друге. Сви треба да буду хумани, солидарни и једни другима да будемо 

подршка. Међусобна сарадња се може обавити на ЧОС-у, присуством ученика на Наставничком већу итд. 

Ива Ераковић је била испред организације ,,Пријатељи деце Србије,,  која је истакла да на ученике не 

треба гледати стереотипно као на ,,пубертетлије,, ,,адолесценте,, некога ко стреми вршњачком насиљу 

већ из младих треба извући позитивне и креативне идеје који би допринели друштву. 

 Долорис Ашковић испред Уније средњошколаца Србије је говорила о партиципацији тј учешћу деце у 

друштвеном животу. Млади су пуни позитивних идеја и ставова и то треба изнети на Ученичком 

парламенту. Она препоручује да на парламент позовемо директора, наставнике, госте и разменимо 

ставове. 
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Марија Булат из регионалне канцеларије за сарадњу младих је говорила о друштвено корисном раду 

младих у друштву. Млади треба да пропрате пројекте које расписују разне институције а ако се ни један 

пројекат не учини примамљивим онда је потребно да млади сами осмисле чиме би се бавили или сами 

осмислили неки пројекат и заједно одрадили. На сајту www.rycowb.org има разних пројеката од којих ће 

се ускоро конкурисати за међурегионалну сарадњу земаља у региону. Наша школа је тако нешто већ 

недавно одрадила када су се окупиле гимназије из региона на рок концерту 

.Дражен Зацеро модератор смотре је објаснио демогрфску пирамиду тј колико има младих радно 

активних и старих у друштву и на основу тога указао да не буде дискриминације у друштву. 

Након коктел паузе уследио је други део трибине када су се ученици јављали за реч и давали идеје о томе 

како реализовати друштвене идеје и како окупити на истом пројекту више генерација. Закључак је да се 

међусобно разумемо, дружимо и будемо уједињени у различитости. Уследио је и заједнички ручак у 

скупштинском ресторану. 

Национални састанак Уније средњошколаца Србије од 27. до 29. октобра. Представљао нас је 

ученик Андреј Јевремовић 49 који је активно учествовао у раду конференције која се одржавала у Дому 

ученика средње ПТТ школе.  16-18.3.2018. Јевремовић Андреј је такође учествовао на Генералној 

скупштини Уније средњошколаца Србије са 100 представника Ученичких парламената. Размена 

мишљења, идеја начин рада парламента у средњим школама. 

Трибина УП у земунској гимназији. Ученице Ђоковић Ива 28 и Нина Митић 27 су представљале 

УП наше школе на заједничком састанку Парламената у Земунској гимназији на коме се дебатовало о 

демократском одлучивању младих у школском и друштвеном животу. Идеја је да следеће године наша 

школа окупи УП са општине Звездара према плану који ће бити договорен. 

,,Дани београдске дебате,, 6 и 7 децембар. Представљала нас је ученица Андриана Јакшић 38 и 

ученик Бећирић Јован 47. Они су активно учествовали у просторијама Факултета за дипломатију и 

безбедност. „Дани београдске дебате“ је заједнички пројекат председника Ученичких  парламената, 

Студентског парламента Факултета  за дипломатију и безбедност , као и Центра за међународне односе и 

културну сарадњу. У оквиру пројекта 6. и 7. децембра биће одржана предавања из области дебате, 

реторике и дипломатије за матуранте заинтересоване за проучавање тих наука и вештина. Велико дебатно 

такмичење одржаће се 16. децембра у свечаној сали Факултета за дипломатију и безбедност. За најбоље 

тимове и појединце обезбеђене су вредне награде, стипендије, дипломе и сертификати. Позивамо Вас да 

узмете учешће у пројекту „Дани београдске дебате“ и да позовете матуранте да дебатују на 

најинтересантније теме из области: Међународних односа, геополитике, политике, филозофије, права и 

многих других. 

Хуманитарна недеља. Хуманитарна недеља је трајала од 21. до 25. маја и обухватала хуманитарни 

турнир у баскету у организацији Луке Н. 38 на коме је прикупљено 18.000 динара. Прикупљање 

гардаробе за дом за незбринуту децу на општини Звездара ,,Дринка Павловић,, између 23 и 25 маја у 

организацији Бојане Стошић. Завршни рок концетра уз продају око 100 беџева по цени од 200 динара као 

улазница за сам догађај, наступом рок бендова и хора школе, за организацију похваљена је матуранткиња 

Петра Којић 42. којој су у овој активности помагале Даница Николић 42, Теодора Спасојевић 43, Сара 

Ђурђевић 33, Миња Н. 34 и Ања Драгојевић 34. Од прикупљеног новца купљена је нова, летња обућу и 

одећа јер су се из свратишта изјаснили да је корисницима то неопходно што смо и однеле у свратиште на 

адреси Крфска 7а Звездара.  Хвала наставници Душки Кисин која сваке године даје свој допринос заједно 

хором као и наставницима Физичког васпитања за дежурство на школским теренима током наставе као и 

свима посетиоцима. 

Језички коктел. Као и сваке године наставила се традиција Језичког коктела- бесплатни курс 

страних језика за средњошколце и студенте, које у овом периоду води волонтер Сара Ђурђевић 33, а који 

окупља грађане суботом у нашој школи. Похађа се неколико језика. Овај пројекат добио је прву награду 

на општини Звездара и наградни ваучер од 17.000 динара. https://www.facebook.com/JezickiKoktel/. 

Отворена врата за осмаке. Организовали смо уз подршку управе школе, одштампано је 250 летака 

који су подељени по основним школама уз помоћ бивших ученика тих школа, отворена врата су била у 

међусмени, кабинети за обилазак су отворени и контролисани уз помоћ ненаставног особља а посетили 

су и родитељи ученика. У свечаној сали ученици свих разреда су представили на свој начин школовање, 

представница УП Бојана Стошић је говорила о настави и ваннаставним активностима и смеровима, 

слушала се химна Шесте и представљен нов ИТ смер који од ове године окупља око 20 ученика у једно 

http://www.rycowb.org/
http://www.rycowb.org/
https://www.facebook.com/JezickiKoktel/
https://www.facebook.com/JezickiKoktel/
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одељење. Сајам за осмаке. У културном центру ,,Влада Дивљан,, на Палилули школу на сајму за осмаке 

су представиле ученице трећег разреда 33 пре подне а по подне ученице другог разреда 27 и 28 у пратњи 

Уроша Тепавца помоћника директора и наставника Грађанског васпитања Игора Стогова. 

Регионални сусрети Западног Балкана. На почетку школске године 15-17. септембра УП је 

учествовао у регионалном сусрету школа Западног Балкана који се окупио на заједничком рок концерту. 

У плану је окупљање у Првој гимназији у Сарајеву. 

Секретар Повереника за заштиту равноправности. 21. до 23 мај. 2018. ученице Михајловић 

Катарина 1-2 и Бркић Душанка учествовале су у панелу младих Повереника за заштиту равноправности у 

тродневној радионици у студенском одмаралишту на Авали. Теме дискриминација, неуважавање 

различитости, лоша комуникација са вршњацима, наставницима, родитељима, вршњачко насиље. 

Бранкица Јовановић, Повереница за заштиту равноправности рекла је да јеважно да на време науче значај 

поштовања људских права и поштовања равноправности. Партнер је УНИЦЕФ и обратио се директор 

канцеларије за Србији Мишел Сен Ло. Ученице су добиле сертификат као секретари Повереника за 

равноправност и наставиће рад у школи са вршњацима и остати у контакту преко друштвених мрежа са 

базом. https://www.facebook.com/poverenikzazastituravnopravnosti/ 

Друштвене игре. У другом полугодишту усвојена је идеја ученика Николе Миловановића 31 да се 

у међусмени од уторка до петак организују Друштвене игре као неки вид слободног времена и доколице 

наших ученика. Игра има циљ развијања логичног мишљења а игра се специјалним картама и помоћу 

пoлигона. Ученик је затражио подршку парламента, место за игре и штампање постера. 

Неостварено по плану су исликавање мурала и сталак за бицикле. Ради брже сарадње следеће 

године ће се 72 члана повезати на вибер групи и још ефикасније радити. 

                                  Ковачевић Ана 

 

Извештај о раду  школе за школску 2017/2018. годину усвојен je 

 

________2018. године на седници Школског одбора. 

        

   

                                                                                    

                                                          Председник школског одбора 

                                                           ________________________ 

                                                          Проф.Милован Живковић 
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