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1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ 

1.1  Извештај Стручног већа нааставника српског језика и 
књижевности  

 

   Чланови Стручног већа су: Алексић Мина, Васиљевић Леви Оливера, Вујисић Данијела, 

Влачо Славица, Иличин Данијела, Јовановић Чолаковић Весна, Кречковић Тамара, Рајић 

Олгица и Шандор Зринка.                                                                                                  

 Стручно веће је одржало пет састанака током ове школске године и бавили смо се 

питањима наставе, стручног усавршавања ( ван и унутар установе), организацијом 

општинског такмичења Књижевна олимпијада, као и преласком на наставу преко интернета 

у току ванредног стања. Реализовано је све што је планирано до 16. марта 2020. године. 

Нису реализовани угледни часови, међусобне посете часовима које су планиране у периоду 

после увођења ванредног стања, такмичења од окружног нивоа,  као и завршетак пројекта 

Велики рат у књижевности  који је планиран за крај ове школске године.  
Све секције су радиле уобичајено и по плану до увођења ванредног стања: МУР, 

Новинарска, Рецитаторска, Лингвистичка, Литерарна.  

Када је у питању  Звездаријада, реализована је радионица креативног писања, остале 

активности нису реализоване због пандемије.  

Што се тиче угледних часова одржани су следећи:  интердисциплинарни час Мине Алексић 

и Томислава Ђокића Уметност и дизајн  на тему Реч и слика: илуминирани манускрипт 

28.11.2019, интердисциплинарни час Славице Влачо, Јасне Перић и Уроша Тепавца са 

темом Коштана Боре Станковића и Врање 6.12.2019. године. Данијела Иличин је 

учествовала са ученицима III9 у избору најбољих примера наставе на даљину Магија је у 

рукама наставника, као и на конкурсу Моја породица - моја слобода.  

У току школске године сви наставници су учествовали у свим школским активностима Дану 

школе и Савиндану, а Данијела Иличин и Славица Влачо у Новембарским данима Соње 

Жарковић. Ово стручно веће организовало је општински ниво (за три општине) такмичења 

Књижевна олимпијада у фебруару месецу. 

 

1.2.  Извештај о раду Стручног већа страних језика  

 
Стручно веће страних језика чине: 

1. Баковић Светлана, професор латинског језика 

2. Богићевић Марија, професор латинског језика 

3. Грујев Крум, Милијана Ђорђевић,  професори руског језика 

4. Златановић Светлана, професор немачког језика 

5. Јарић Александра, професор енглеског језика 

6. Марковић Душица, професор немачког језика  

7. Михајловић Горан, професор енглеског језика 

8. Николић Јована, професор енглеског језика (замена Марија Mићановић) 

9. Пантић Соња, професор француског језика 

10. Плазибат Сандра, професор енглеског језика 

11. Радовић Весна, професор енглеског језика 



  

 

 
 
 

 

12. Рашевић Јелена, професор француског језика  

13. Стојановић Мирјана, професор немачког језика 

14. Стојиљковић Ана, професор енглеског језика       

 

Укупно је одржано 6 састанака Стручног већа и то 20.11.2019., 11.12.2019. 27.12.2019., 

11.03.2020., 17.03.2020 и 26.06.2020. Евиденција о састанцима је уредно вођена у 

електронском дневнику. 

 

Школска година је започета разматрањем резултата са иницијалног теста у првом и другом 

разреду, о чему је обавештено Стручно веће.  

 

Семинари, угледни и огледни часови су се одржавали по плану до увођења ванредног стања, 

збоg чега је 16. марта почела настава на даљину која је успешно спроведена преко  неколико 

платформи. Остварена је одлична комуникација међу колегама,  као и сарадња са ученицима 

који су испуњавали све своје обавезе.   

 

Наставничка већа су се одржавала онлајн по планираном распореду.  

 

До почетка ванредног стања су похађани семинари које је организовала школа. Колеге су 

редовно подносиле извештаје о посети програмима стручног усавршавања која су била 

остварена до преласка наставе на даљину.  

 

У децембру су прикупљени предлози тема за матурски испит, који је успешно одржан.  

На школском такмичењу у знању енглеског језика 28.2.2020. на коме је учествовао 21 

ученик четвртог разреда, првих  9 се пласирало на окружно, које није одржано због 

ванредног стања. Пласирали су се Јована Живковић 45, Ана Павловић 46, Никола Бајић  

4-8, Елена Јанковић 4-6, Сања Милосављевић 4-8, Дијана Алексић 4-7, Теодора Божић 4-2, 

Ирина Шевић 4-5,Ана Радаковић 4-2. У припреми и реализацији школског такмичења 

учествовали су професори Енглеског језика Сандра Плазибат, Горан Михајловић и Марија 

Мићановић.  

 

 

Планирани еТвининг пројекат није довршен због обавеза матураната.  

 

Од 09. 03. до 13.03.2020. реализовано је хоспитовање студената Англистике Филолошког 

факултета у одељењима 1-1, 1-10, 1-7, 2-1, 2-2, 4-2, 4-6.  

 

Сандра Плазибат je била ментор приправнику Марији Мићановић ради припреме за 

полагање испита за лиценцу. 

 

У  еТвининг пројекту ”, чији је координатор била Сандра Плазибат,  учествовало је 6 

ученика одељења 42: Ана Радаковић, Јана Вјетровић, Теодора Савић, Тамара Јојић, Ана 

Станковић и Никола Чогурић. Пројекат није завршен због преоптерећења ученика. 

Трећа акција „Читајмо гласно“  коју организује Друштво школских библиотекара Србије у 

циљу промовисања књиге, културе читања и читалачку писменост , одржана је 28. 02. 2020. 

Овој акцији су се одазвали ученици друге и четврте године: Николина Божић 2-7, Матија 

Полексић и Лана Марковић из 2-1, Милица Стијачић 4-4, Ања Радојевић, Дина Калевић и 

Мина Томић из 2-8 и Керемчан Аданур 4-8. 

Акцију су спровеле Јелена Рашевић и Мирјана Стојановић. 

 

Одступања у раду Стручног већа није било.  

 



  

 

 
 
 

 

       Стручно веће страних језика 

       Мирјана Стојановић 

 

1.3.  Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 
 
 Стручно веће Друштвених наука чини 12 наставника, Бијелановић Мирјана (Устав и 

права грађана), Ђорђевић Николић Тамара (Психологија, Грађанско васпитање), Живановић 

Владимир (Грађанско васпитање), Тамара Бакић (Социологија), Ковачевић Ана (Грађанско 

васпитање), Маловић-Козић Љиљана (Филозофија), Мандић Драгана (Грађанско 

васпитање), Владимир Милутиновић (Филозофија), Дубравка Носовић (Психологија), 

Јелена Петрановић (Верска настава), Будимир Рондовић (Социологија), Стогов Игор 

(Грађанско васпитање). 

 Одржано је само 2 састанака Стручног већа, 19.11.2019. и 10.03.2020 због 
проглашеног ванредног стања у држави поводом пандемије ковид-19, радни састанци 
су били у складу са упутствима са Педагошког колегијума. Сва преостала комуникација 
са члановима већа била је реализована онлајн.  
Веће се бавило анализом реализованог и планираног у ШРП 2018.-2023. и закључило да је 

већина ставки реализована, те да на етосу још треба да се ради, као и да технички ресурси за 

реализацију наставе још увек нису оптимални. Ради унапређења хоризонталне повезаности 

веће је организовало и реализовало чак 15 међусобних посета часовима.  
Остварене су све планиране активности у првом полугодишту, али због проглашеног 

ванредног стања од стране државе (Министарство просвете је упутило допис школама да 

започну за онлајн наставом од 17.03.2020.) планиране активности, манифестације и пројекти 

реализовани су само делимично. Наставници су се у рекордном року организовали и 

кренули са реализацијом наставе онлајн путем платформи Гугл учионица, Мудл, Едмондо, 

Зум, Микрософт Тимс. Последњег месеца школске године, у јуну прешли смо са онлајн 

наставе на хибридни или комбиновани облик наставе с обзиром да су ученици имали 

могућност да дођу у школу како би одговарали или поправили оцену на сопствену 

иницијативу или захтев наставника. Овакав начин рада је био веома захтеван и оптерећујући 

јер је искористио све капацитете наставника, временске, техничке, логистичке, креативне, 

стручне, људске итд. Мишљења наставника су да овај вид наставе може да буде одличан у 

реализацији часова и одлична допуна класичном начину учења у школи, али је провера 

знања ученика веома отежавајућа. 

Веће је дало само оквирни предлог за поделу часова за наредну школску годину, 
због потешкоћа око усаглашавања са бројем група ученика изборних предмета, 
распоредом часова, и фондом часова наставника. Успешно су реализовани и матурски 
испити из предмета Устав и право грађана, Психологија, Социологија и Филозофија. 
Пружили смо подршку у учењу ученику из трећег разреда који је похађао наставу по 
ИОП 2.  

У оквиру Стручног већа запажен је рад четири школске секције Активан 
грађанин, Дебатни клуб, Филозофска, и Психолошка са бројним ваннаставним 
активностима. Колеге су учествовале у неколико пројеката: ,,Квалитетно образовање 
за све,, у организацији Савета Европе, пилот пројекат иновативног система учења (ILS-
a) “InnoSchool” у оквиру транснационалног програма Дунав подстиче социјалне 
иновације и предузетнички дух код ученика средњих школа, пројекат 
Интеркултуралне размене ученика у оквиру глобалне АФС мреже грађана и ученика.  
Ученички парламент је био веома ангажован (А. Ковачевић). Реализовано је 
професионално тестирање ученика пет одељења другог разреда (Т.Ђорђевић). Дали 
смо допринос манифестиацији ,,Новембарски дани Соње Жарковић. Ученици су са Ј. 

Петрановић учествовали у емисији на радију „Словољубве“. Настављена је сарадња са ПС 



  

 

 
 
 

 

„Звездара“, Црвеним крстом и одржана су предавања за ученике и наставнике на тему 
превенције малолетничке деликвенције, превенције хив-а, и трговине људима. 
Републичка манифестација „Светлост, љубав, живот“ на жалост није могла бити 
реализована због проглашеног ванредног стања.  

Можемо закључити да је веће упркос отежаним условима рада и онлајн настави 
било веома активно и успешно.  

Руководилац већа 
 Тамара Ђорђевић Николић 

1.4. Извештаj о раду стручног већа историје  
 

. 
 Стучно веће за историју чине следећи наставници: 

- Ђолић Сузана, Матић Жељко, Марјан Владо, Мишић Драгана, Обрадовић Александар, 

Павловић - Шудић Љиљана 

Председник стручног већа за школску 2019/20. годину - Сузана Ђолић 

У току школске године одржана су четири састанка стручног већа.  

На састанцима је присуствовала већина чланова. Разговарало се о текућим обавезама: 

договор о писању глобалних и месечних планова, припрема и реализација иницијалних 

тестова, избор матурских тема, договор о реализацији стручног усавршавања, реализација 

наставе на даљину (избор платформе, начин реализације), избор уџбеника за школску 

2020./21. школску годин, потребе за кабинет 024., подела часова, избор председника 

стручног већа за нову школску годину. 

Од плана рада С.В. за текућу школску годину неки пројекти нису реализовани због преласка 

на онлајн наставу. 

Сузана Ђолић и Драгана Мишић су учествовале у раду педагошког колегијума и тима за 

слободне активности. 

Мишић Драгана је успешно реализовала пројекте: "Дворска канцеларија", "Деца и  

Немањићи". 

Жељко Матић је успешно обављао задатак помоћника директора, његова замена , колега 

Александар се успешно снашао у реализацији наставе. 

Предложено је да председник стручног већа за следећу школску годину буде Драгана 

Мишић. 

 

 

1.5. Извештај о раду Стручног већа за математику  
                                                                                 

Председник Стручног већа: Јасмина Перуничић                                                                    

Чланови (по азбучном реду): Башић Људмила, Дабић Костић Наташа, Јелић Мирјана,   

Јоковић Ана, Кнежевић Јован, Крлић Сретовић Јелена, Лазовић Сузана и  Перуничић 

Јасмина.  

Одржано је шест састанака, а у складу са планом рада већа реализовано је следеће: 

 

Договорена израда глобалних (годишњих) планова рада за редовну наставу сва четири 

разреда оба смера, као и за одељења информатичког смера, израда плана рада за остале 

облике рада на основу задужења наставника по 40-часовној радној недељи; за оперативне 

планове за први и други разред користили смо формулар са исходима, који смо користили 

на обуци, а за трећи и четврти разред стари формулар. 



  

 

 
 
 

 

Допунска и додатна настава су реализоване у складу са решењима о четрдесетчасовној 

радној недељи, према потреби, од октобра. 

Планирани су и реализовани иницијални тестови за ученике свих разреда и урађена њихова 

анализа. Критеријуми за избор задатака за писмене провере знања, као и начин њиховог 

вредновања су исти као и у претходној години. 

Чланови већа су изабрали семинаре за стручно усавршавање ван установе и израдили 

индивидуалне планове стручног усавршавања. Евиденција о Стручном усавршавању за 

сваког члана већа се налази у табели у оквиру  Извештаја о раду школе; 

Семинари које је требала да организује школа, осим једног, нису реализовани. 

Чланови већа су у оквиру хоризонталне сарадње направили и реализовали план међусобних 

посета часова.  

Утврђен је списак одобрених уџбеника као и збирки које ће се користити.   

И поред ванредног стања и онлајн наставе план и програм за наставу математике реализован 

је готово у потпуности у свим разредима и смеровима, а наставници су у реализацији 

примењивали различите методе ИКТ-a;  

Чланови већа су као предметни наставници и као одељењске старешине били укључени у 

рад са ученицима по ИОП-у; 

На крају класификационих периода анализиран је успех ученика и реализација часова 

допунске и додатне наставе, као и мере за побољшање резултата; 

Утврђен је списак тема за матурске радове, реализован је избор тема од стране ученика, 

спроведени су матурски испити по плану рада школе; 

Сузана Лазовић и Мирјана Јелић су у новембру организовале и посетиле компанију 

“Нордеус” са 25-оро ученика заинтересованих за ИТ и компјутерске игре. 

У новембру месецу одржана је Математичка трибина “Математика из сенке” у оквиру 

“Соњиних дана”, учесници трибине били су ученици и наставници Тринаесте, Четрнаесте и 

Шесте гимназије и из основних школа “ Владислав Рибникар”, “Павле  Савић”, Ћирило и 

Методије” и “ Змај Јова Јовановић”, а организатори трибине биле су Ана Јоковић и Сузана 

Лазовић. 

„Шта све могу калкулатори?-у сустет државној матури“- Наташа Дабић Костић и Јелена 

Крлић Сретовић су похађале и завршиле обуку за тренере. Обука се односи на употребу 

калкулатора на државној матури.  

У Шестој београдској гимназији 19.10.2019. су одржале заједно са Дубравком Ераковић, 

професором математике Пете београдске гимназије, обуку наставницима математике, 

физике и хемије Пете и Шесте београдске гимназије. 

Учесници обуке су на поклон добили калкулаторе. 

На Окружном такмичењу из математике у организацији Друштва математичараа Србије 

учествовало је 18 ученика.  На Државно такмичење пласирало се 4 ученика од којих су 

Шевић Ирина ученица Наташе Дабић Костић, Милан Митрески, ученик Јована Кнежевића, 

Мајер Иван и Рукавина Стефан, ученици Сузане Лазовић. Државно такмичење због 

ванредног стања није одржано, биће одржано 22.8.2020.г. Организатори и дежурни на 

Општинском такмичењу су били Јован Кнежевић, Сузана Лазовић, и Јасмина Перуничић. 

На Окружном такмичењу Сузана Лазовић је била прегледач, Наташа Дабић Костић  

дежурни наставник, док је Јован Кнежевић био председни комисије за Окружно такмичење. 

Такмичење „Мислиша“ – Учествовало је 30 ученика. На Републичко ракмичење пласирао се 

ученик Милан Митрески и заузео друго место. Координатор Наташа Дабић Костић, 

Људмила Башић, Јелена Крлић Сретовић, Урош Тепавац и Марија Филиповић. 

Људмила Башић, Наташа Дабић Костић и Јелена Крлић Сретовић су учествовале у 

такмичењу „Мост математике“  као наставници ментори. Такмичење је имало два нивоа. 

Први ниво је био квиз, а други је био израда пројекта на тему „ Мозаик“. 

Квиз је одржан у Шестој београдској гимназији. У квизу су учествовале Пета београдска 

гимназија, Осма београдска гимназија, Дванаеста београдска гимназија и Шеста београдска 

гимназија, која је као школа домаћин имала две екипе. . Једна екипа Шесте гимназије у 



  

 

 
 
 

 

саставу Ирина Шевић 4-5, Лука Костић 1-8, Граовац Данило 2-10 и Голубовић Младен 3-6 је 

освојила друго место. 

Наставници ментори су у току фебруара имали семинар у хотелу  Палас који је био 

регионалног карактера где су упознати са начином израде пројекта који је планиран за 

други део такмичења. Због увођења ванредног стања и преласка на онлајн наставу други део 

такмичења није одржан. 

Као и сваке године, наставници су учествовали у реализацији мале матуре као прегледачи и 

на жалбама: Људмила Башић, Јован Кнежевић, Мирјана Јелић и Наташа Дабић Костић.  

Прегледачи и чланови комисије за жалбе у оквиру пријемног испита за информатички смер 

били су Јоковић Ана и Јасмина Перуничић. 

Чланови Стручног већа су учествовали у планирању и реализацији ваннаставних 

активности, манифестација као и пројеката у сарадњи са члановима других већа и 

ученицима, унутар школе као и ван ње:  

Анализиран је рад Стручног већа и  испоштовани  сви договори и захтеви који су  

постављени у циљу испуњавања наложених мера и препорука из Записника о стручно 

педагошком надзору.  

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

потребе за кабинете; 

Изабрани су руководиоци кабинета (Башић Људмила, Крлић Сретовић Јелена и  

Лазовић Сузана) а председник Стручног већа за шк 2020/21.год. биће одабран у августу 

2020.г. 

 

                                                                          Председник Стручног већа Јасмина Перуничић 
 

1.6. Извештај о раду Стручног већа за рачунарство и информатику  
 

Чланице стручног већа: 

Данијела Алуровић, Наташа Ђурић – Лазовић, Татјана Златковић, Снежана Марковић 

(руководилац СВ), Оливера Михаиловић, Биљана Новаковић, Гордана Ћеранић.  

До дана подношења извештаја, 10.7.2020. одржано је 12 састанака стручног већа. 

Записници су доступни у електронском дневнику. Главна проблематика решавана у оквиру 

стручног већа била је идентификовање потреба за опремом и софтвером, планирање 

распореда прибављене опреме, сарадња и заједничко планирање међу наставницима на 

нивоу разреда, планирање угледних и огледних часова, стручно усавршавање, утврђивање 

матурских тема,  реализација учења на даљину на платформи skola.vigimnazija.edu.rs  и 

подршка колегама из других стручних већа, организација оперативног планирања у 

условима учења на даљину, предлог поделе часова за следећу годину, предлог организације 

кабинета и опреме за следећу школску годину. 

Од активности наведених у Годишњем плану рада, у потпуности или делимично су 

реализоване следеће:  

Уређење и одржавања кабинета, иницијално тестирање, одржавање електронског 

дневника, унос података у електронски дневник, обрада података из електронског дневника, 

постављање и одржавање платформе за електронско учење Мудл, стручно усавршавање 

наставника, стручно усавршавање унутар установе, примена стечених знања са стручног 

усавршавања и њихово планирање, реализација корелације са другим предметима и 

иновација у настави, дефинисање и усаглашавање критеријума, планирање писмених и 

контролних задатака, предлог  уџбеника, анализа успеха ученика, развој метода за 

унапређење допунске и додатне наставе, утврђивање матурских тема, утврђивање потреба 

за опремање кабинета, анализа рада Стручног већа и планирање за наредни период. За 

координацију рада електронског дневника задужене су Татјана Златковић и Биљана 

Новаковић. Одржавање вебсајта реализује Биљана Новаковић. Школску Мудл-платформу 



  

 

 
 
 

 

администрира Снежана Марковић. Хоризонтално стручно усавршавање „Упознавање веб 

алата и њихова примена у настави“ реализовале су Гордана Ћеранић и Оливера 

Михаиловић, обуку за коришћење Мудл-платформе реализовала је Снежана Марковић, 

обуку за наставнике на тему „Безбедност деце на интернету“ реализовала је Татјана 

Златковић.  

Нису релаизоване следеће активности: међусобне посете часовима, праћење 

напредовања наставника, процедура стицања звања, планирање интердисциплинарне 

наставе.  Међусобне посете часовима су спорадично реализоване у првом полугођу, а у 

другом није било могућности. Нико из стручног већа није покретао процедуру за 

напредовање и стицање звања. За интердисциплинарну наставу је било  планирања али због 

обуставе наставе није реализована. 

Мимо плана, реализована је сарадња са фондацијом „Петља“ – наставници и ученици 

су дали повратну информацију о коришћењу наставних материјала на порталу за учење 

програмирања petlja.org. 

Када се у марту због епидемије прешло на наставу на даљину, настава рачунарства и 

информатике за све разреде, као и предмети на смеру за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику одржавана је на школској Мудл-платформи, 

осим за један део првог разреда на e-centar.rs и програмирање за I10 на сервису pbworks. На 

нивоу сваког разреда успостављена је пуна сарадња међу наставницама тако да су 

заједнички припремани и коришћени јединствени наставни материјали и заједничка база 

питања за тестирање, а тестирања су организована у исто време за сва одељења. 

 

1.7. Извештај о раду Стручног већа природних наука  

 
Председник Стручног већа природних наука - Сандра Трпковић 

 

            Стручно веће природних наука састоји се из три предметна актива: географије, 

биологије и хемије. Веће броји 11 чланова: Антанасијевић Бојана, Бранковић Срзић 

Драгана, Башић Јасминка, Грујовић Данијела, Калинић Славица (замена Петровић 

Александар), Ковачевић Ана,  Параушић Весна, Перић Јасна, Стојановић Предраг, 

Тасић Владимир и Трпковић Сандра. 

 

Одржано је пет састанака (редовних и онлајн, комуникација преко Вајбер групе) на 

којима се разматрало о стручном усавршавању, самовредновању, давало мишљење у вези са 

захтевом за стицање звања самосталног педагошког саветника Перић Јасне, предлагале и 

усвајале теме за матурски испит за 2019/20. годину, пријављивали чланови СВ за семинар 

Стратегија коришћења наставних садржаја, предлагале поделе часова за 2019/20. годину и 

предлагали уџбеници за наредну школску годину. 

 

Веће је реализовало своје планиране активности кроз сарадњу са другим стручним 

већима, ваншколске активности и међународну сарадњу до марта месеца, када је 

проглашена пандемија Корона вирусом.   

 

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

ван ње.  

             

            У току школске године: 

- урађени су и анализирани иницијални тестови                                          

- редовна настава, часови допунске и додатне наставе реализоване су наставом на даљину у 

току  



  

 

 
 
 

 

  пандемије Корона вирусом.  
 

1.8. Извештај рада стручног већа физике 

 
Чланови стручног већа: Маја Дабић, Jeлена Давинић, Љубица Ђуровић, Марија 

Ђуровић,  Тијана Маринковић, Душица Стакић 

У току школске 2019/2020 године одржано је три састанака стручног већа физике. На 

састанцима се дискутовало о следећим темама: припрема и договор око иницијалног теста, 

анализа успеха, усаглашавање критеријума оцењивања, договор о терминима одржавања 

контролних вежби, анализа успеха постигнутих на такмичењу, расподела часова и 

усаглашавање око уџбеника за школску 2020/21. Такође, било је договора у вези међусобне 

посете часовима. 

 Активности у току 2019/20 године: 

-Организовано општинско такмичење из физике у Шестој београдској гимназији 25.1.2020. 

Ученици који су учествовали:  Урош Марковић 2-10, Данило Граовац 2-10, Ирина Радојевић 

2-10, Димитрије Влајић 2-10, Милутин Јовановић 2-10, Андрија Јовановић 2-10, Вук 

Остојић 2-10, Марко Дрндаревић 4-8, Марина Свилар 4-6, Милан Митрески 4-9, Сања 

Милосављевић 4-9, Димић Алекса 1-5, Марковић Никола 1-10, Стојковић Немања 1-10. 

- Учешће ученика на окружном такмичењу из физике у Гимназији Патриајрх Павле, 

22.2.2020.  Ученици који су учествовали: Марковић 2-10, Данило Граовац 2-10,Марко 

Дрндаревић 4-8, Марина Свилар 4-6, Милан Митрески 4-9, Сања Милосављевић 4-9, 

Стојковић Немања 1-10, Мајер Иван 1-10. 

- Учешће ученика на изборном такмичењу за Европску физичку олимпијаду на Физичком 

факултету у Београду, 27.6.2020. Ученици који су учествовали: Марина Свилар 4-6, Милан 

Митрески 4-9, Сања Милосављевић 4-9. 

-Сарадња са лабораторијом за хемију Рударско-геолошког факултета у оквиру наставе 

Примењинх наука 

 

1.9. Извештај о раду Стручног већа уметности 
 
Председник Стручног већа: Томислав Ђокић 

Чланови већа су: Бодирога Биљана, наставница ликовне култура, Ђокић Томислав, 

наставник музичке културе, Кисин Душка, наставница музичке културе и Тепавац Урош, 

наставник ликовне културе. 

 

Веће уметности одржало је пет редовних састанака, на којима су се разматрале текуће 

обавезе и проблеми: доношење плана СВ о свим облицима образовно-васпитног рада; 

спровођење хоризонталног стручног усавршавања и појединачног стручног усавршавања;  

спровођење матурског испита; избор уџбеника; подела часова; израда извештаја СВ за 

19/20. и плана СВ за 20/21. 

 

Изложбама, наступом хора и школског бенда учествовали смо у реализацији манифестација 

као што су: „Музиком за нови почетак“ у Сарајеву, Дан школе, манифестација посвећена 

патријарху Павлу у Слатини, Новембарски дани Соње Жарковић и прослава Светог Саве.  

 

Због епидемиолошке ситуације и ванредног стања нису одржани традиционални 

хуманитарни концерт и Дани патријарха Павла. 

 



  

 

 
 
 

 

1.10. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања  
 

Стручно веће физичког васпитања Шесте београдске гимназије из Београда чине 

професори: Aндрија Влајић, шеф актива Вучак Дражен, Марковић Милан и Милосављевић 

Ненад .                                                                                                                                 

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

следећи начин: 

 

Наставник Број часова 

Вучак Дражен 20 часова недељно плус један час 

изборног предмета ''Здравље и спорт''. 

Влајић Андрија 22 часова недељно               

Милосављевић Ненад 14 часова недељно 

Марковић Милан (Мандић Марко у 

другом полугодишту) 

20 часова недељно 

 

 

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

 

o Влајић Андрија – одбојкашка (м) и (ж) 

o Дражен Вучак - мали фудбал (ж), атлетска секција и школа скијања 

o Милан Марковић – кошарка (м) 

 

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

ваннаставним активностима где су имали запажене резултате. 

 На општинским такмичењима у одбојци у организацији „Савеза за школски спорт 

Београда“ освојена су прва места у обе  конкуренције. На градском такмичењу мушка екипа 

је испала у трећем, а женска у другом колу. 

Значајне резултате у екипној конкуренцији оствариле су атлетски тимови наше 

школе. Женска екипа је заузела друго, а мушка прво место на општини Звездара. 

Мушка кошаркашка екипа није учествовала због екскурзије. 

Вишегодишње одличне резултате на општинским првенствима нису успели да 

понове футсалери наше школе па су неочекивано остали без пласмана у обе конкуренције.                                                                                                                            

Због пандемије Ковид-19 остала такмичења из календара Савеза за школски спорт 

нису одржана. 

            За разлику од предходних година, стручно веће физиког васпитања није учествовало 

на другим спортским због пандемије Ковид-19. 

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

на Педагошком колегијуму.                                      

      Што се тиче испуњења плана и програма редовне наставе они су реализовани у 

потпуности, а у другом полугодишту део наставе је обављен онлајн. 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.                                                           

И ове школске године добијена су значајна материјална средства за набавку основне опреме 

за рад. На захтев сектора школског спорта општине Звездара и додатним ангажовањем 

члана нашег већа, професора Андрије Влајића на писању пројекта и програма набавке, 

добијена су средства за опремање Стручног већа што ће знатно унапредити и олакшати 

реализацију наставе. 

Добијена је донација од Министарства омладине и спорта у виду спортске опреме. 

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

сала).  



  

 

 
 
 

 

Актив је три пута у току године имао састанке на којима су решавани текући 

проблеми, договарани начини рада и критеријуми оцењивања. Током онлајн наставе актив 

је био у константној комуникацији путем вајбер групе. 

  

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 Факултетом за спорт и физичко васпитање није обновљена јер 

наша школа није заинтересована за хоспитализовање и менторство над студентима.  

Неопходно је санирати бочни зид у кабинету за физичко васпитање јер се, због влаге, 

осипа и отпада па осим естетских разлога постоје и безбедносни ризици да се исти не 

уруши. 
 Председник Стручног већа, Вучак 

Дражен 

 
 

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

 

2.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20  

 

 

Током месеца септембра 2019. године директор је организовао и учествовао у изради Плана 

рада школе за школску 2019/20 и Извештаја о раду школе за школску 2018/19. У првој 

недељи септембра месеца планирани су и одржани заједнички родитељски састанци по 

разредима у свечаној сали. Директор је водио састанке првог и другог разреда уз присуство 

одељењских старешина, а након заједничког дела, разредне старешине су у кабинетима 

одржали родитељске састанке по одељењима.  

 

Директор је разматрао и одлучивао по молбама које су родитељи упутили за упис у Шесту 

београдску гимназију у складу са упутством о формирању одељења у средњим школама. За 

један број ученика послати су упути од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја по којима је директор поступио, као и по захтевима за испис.  

 

Након родитељских састанака на којима су изабрани представници за нови сазив Савета 

родитеља Шесте београдске гимназије, директор је сазвао конситутивну седницу и 

учествовао у раду новог сазива Савета родитеља, а укупно је у току горе наведеног периода 

одржано 3 седнице Савета родитеља.  

 

Директор је редовно сазивао састанке колегијума који чине помоћници директора и стручни 

сарадници на којима је разматрана текућа проблематика и планиран рад за наредну недељу. 

Састанци се одржавају сваког понедељка а по потреби и чешће.  

 

Директор је одржао састанак и са запосленима у администрацији као и састанак са 

радницима на одржавању хигијене и домарима. Ови састанци се одржавају редовно на 

почетку школске године и на њима се разматрају потребе за рад у овим службама и 

организација рада истих.  



  

 

 
 
 

 

 

Школу су 19.09.2019. посетили експерти из Летоније и Словеније који су ангажовани од 

стране Министарства науке, просвете и технолошког развоја за организацију пројекта 

Државне матуре. На овом састанку са директором експерти су добили информације и 

мишљења из наше школе у вези са досад предузетим корацима пројекта Државне матуре 

која је по првобитном плану требала да стартује 2021. године.  

 

Директор је руководио и сазивао седнице Наставничког већа којих је у овом периоду 

одржано 5, а такође и учествовао у раду Школског одбора на 4 одржане седнице.  

 

Током септембра месеца директор је радио и на припреми реализације екскурзија другог, 

трећег и четвртог разреда и одржао састанке са ученицима сваког разреда на којима је уз 

школског полицајца указивао на питања безбедности током пута и реализације екскурзије.  

 

У октобру месецу директор је присуствовао редовној инспекцији рада и заштита и 

безбедност на раду, која је обављена у школи 11.10.2019. године. 

 У октобру месецу су извршене припреме за организацију Дана школе који је одржан 

28.10.2019. године. Директор је одржао састанке са координаторима програма а такође у 

сарадњи са председником општине и чланом општинског већа учествовао у припреми 

спомен плоче Патријарха Павла која је постављена на главном улазу у школу.  

 

На основу позива који је упућен из НР Кине августа месеца за посету делегације Шесте 

београдске гимназије школи из Нантонга на основу споразума о сарадњи наше школе са 

другом средњом школом из овог града, директор је присуствовао састанку у ГО Звездара 

којем су присуствовали представници општине и родитеља ученика који ће са директором 

представљати делегацију школе а која је одабрала и предложила наставница кинеског језика 

у Шестој београдској гимназији. Ова посета реализована је од 18. до 26.10.2019.  када је 

делегација посетила градове Же Жанг и Нантонг. Током боравка у Кини директор је 

представио нашу школу и договорио наставак сарадње са директорима школа из ова два 

града.  

 

Током прве половине октобра месеца директор је посетио три часа одељењске заједнице у 

одељењима првог разреда који представља наставак праксе да се разговара са ученицима о 

првим утисцима о школи и о њиховим потребама, у присуству директора били су и стручни 

сарадници.  

 

У новембру месецу директор је присуствовао неким од седница одељењских већа на првом 

класификационом периоду. Такође је учествовао у поступку процедуре за стицање звања 

самосталног стручног сарадника. Током овог месеца обавио је 5 индивидуалних разговора 

са родитељима ученика.  

 

На састанку колегијума разматрало се стручно усавршавање и утврђивали су се предлози за 

спровођење семинара у школи који би обухватио већи број наставника из свих стручних 

већа. 

 

У оквиру дана Соње Жарковић директор је присуствовао предавању Ревизија у 

историографији које је одржано у конференцијској сали наше школе уз присуство ученика и 

наставника.  

 

Директор је заједно са ученицима и наставницом верске наставе Шесте београдске 

гимназије, који су учествовали у програму, присуствовао централној свечаности 



  

 

 
 
 

 

обележавања 800 година аутокефалности Српске православне цркве која је одржана у 

Пакрацу.  

 

У децембру месецу директор је организовао и учествовао у обуци за пружање прве помоћи 

за наставнике школе које је одржано у сарадњи са Црвеним крстом ГО Звездара. Такође је 

на основу препоруке министарства са колегама директорима града Београда посетио 

Виминацијум у вези промоције овог центра као једне од могућности за реализацију 

екскурзија и летњег кампа.  

 

Обављени су разговори са ученицима који су кршили правила понашања у школи и који су 

уводећи трећа лица у просторије школе на тај начин угрозили безбедност. У вези са тим 

директор је предао допис ПС Звездара где је обавио и разговор са радницима Муп-а.  

 

У овом месецу директор је сазвао Тим за превенцију дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања који је разматрао питања из своје надлежности. Директор је обавио 

разговоре са разредним старешином 3/9 одељења као и предметним наставником биологије 

и присуствовао часу у вези проблема који су настали у овом одељењу.  

 

Директор је одржао састанке са разредним старешинама другог и трећег разреда а у вези 

припреме планова за реализацију екскурзије за школску 2020/21. Директор је обавио 

разговоре са представницима Удружења бивших ђака и наставника Шесте београдске 

гимназије на којима су разматрани наредни кораци у сарадњи Удружења и Школе.  

 

Током јануара месеца директор је одржао састанак Тима за организацију манифестације 

Патријарха Павла. Директор школе је присуствовао састанку са представницима Српске 

књижевне задруге са којима је потписан Споразум о сарадњи а на основу истог споразума у 

нашој школи је одржан књижевни сусрет са песником Матијом Бећковићем којем је 

присуствовао и директор школе. Директор је такође одржао састанке са координаторима за 

припрему обележавања школске славе Свети Сава и обавио разговор са предложеним 

домаћином школске славе господином Соколом Соколовићем.  

 

 

У фебруару месецу директор је присуствовао неким седницама одељењских већа првог, 

другог и четвртог разреда и одлучивао по приговорима који су упућени на закључне оцене 

са првог полугодишта. Такође је одржао састанак са разредним старешинама и стручним 

сарадником и предметним наставником у вези са примедбама који је упутио родитељ 

ученика.   

 

У горе наведеном периоду директор је посетио у оквиру педагошкко – инструктивног рада 8 

часова предметних наставника, присуствовао је завршном часу увођења у посао 

приправника и посетио 6 часова одељењских заједница. Директор је у школи присуствовао 

ванредном инспекцијском прегледу просветне инспекције. Такође је као руководилац 

актива директора средњих школа ГО Звездара одржао два састанка на којима је разматрана 

текућа проблематика у школама. 

 

 

Током фебруара месеца 2020. Године директор је радио на припреми организације 

манифестације „Дани патријарха Павла 2020“ заједно са колегиницама професоркама 

веронауке, психологије и филозофије. Обавио је разговоре са управником и главним 

уредником Српске књижевне задруге о њиховом учешћу у организацији манифестације. 

Поводом манифестације „Дани патријарха Павла“ директор је упутио предлог ГО Звездара 

да се ова манифестација прогласи манифестација од јавног значаја на териоторији наше 



  

 

 
 
 

 

општине. Такође је обавио разговор са представницима РТС-а у вези са преузимањем 

медијског спонзорства над овом манифестацијом. Обављени су и разговори са 

представницима музеја СПЦ у вези организације изложбе посвећене патријарху Павлу.  

 

Трајање зимског школског распуста продужено је због епидемије грипа па је настава уместо 

18.02. почела 24.02.2020. године. Настава у другом полугодишту је због ванредних 

околности и пандемије КОВИД 19 прекинута 13.03.2020. и у новонасталим околностима 

након одлуке државних органа било је нужно организовати наставни процес путем учења на 

даљину. Директор је у ванредним околностима поступао у складу са Стручним упутствима 

и препорукама Министарства просвете и Кризног штаба. У циљу што боље припреме за 

прелазак на онлајн наставу, директор је организовао састанке са педагошким колегијумом и 

са разредним старешинама и на тим састанцима дата су конкретна упутства за организацију 

наставе на даљину. У координацији са наставницом информатике Снежаном Марковић коју 

је директор одредио за координатора наставе на даљину постављен је сајт „Моја школа“ 

преко кога су наставници реализовали наставу на неколико платформи а на овај сајт 

улоговани су и сви ученици. У циљу што боље организације и рада од куће, 

административне службе су такође прешле на онлајн начин рада. Наставницима и 

ученицима који нису имали неопходна техничка средства у смислу рачунара издати су 

школски рачунари и таблети како би настава могла бити реализована од куће.  

 

Од 9 наставничких већа, директор је у току трајања ванредног стања огранизовао 2 

наставничка већа онлајн. Током овог периода директор је имао интензивну комуникацију са 

Министарством просвете, тј. ШУ Београд. Обавеза директора је била да извештава 

министарство о реализацији наставе учења на даљину и да доставља недељне оперативне 

планове наставника Шесте беградске гимназије за реализацију наставе на даљину.  

 

Директор је у вези са дезинфекцијом просторија Шесте београдске гимназије услед 

пандемије КОВИДА 19 у складу са прописима обезбедио да се објекат дезинфикује у два 

наврата уз обезбеђену донацију Завода за биоциде и еколошку медицину који је Шестој 

београдског гимназији испоручио средства за дезинфекцију подова као и средства за течну 

дезинфекцију руку.  

 

Након укидања ванредног стања средином маја месеца 2020. године активности су 

спровођене уз све мере које су важиле за овај период како би се окончала наставно школска 

година. На основу плана у школу су поједначно долазили матуранти у случају када су 

желели да поправе оцене. У посебним условима су организовани и матурски ипити до 

средине јуна месеца и тиме је окончана школска година. За ученике осталих разреда 

школска година је приведена крају у редовним роковима уз посебне услове и мере које су 

спровођене.  

 

У јуну месецу су организовани и пријемни испити за информатичка одељења а директор је 

упутио наставнике Шесте београдске гимназије као дежурне и као прегледаче на основу 

договора са министарством просвете и састанка на којем је директор присуствовао са 

представницима министарства из сектора за Средње обрзовање.  

 

Директор је у јулу месецу учествовао у планирању и организовању активности на упису 

ученика за школску 2020/21 годину а потом и на припреми активности везаних за кадровска 

решења за нову школску годину кроз разговоре са заинтересованим кандидатима 

наставницима за рад у Шестој београдској гимназији. 

 



  

 

 
 
 

 

Директор је председавао у овом периоду седницама Наставничког већа укупно 9, 

присуствовао на 5 седница Школског одбора као и на једној седници Савета родитеља која 

је такође реализована онлајн.  

 

У јуну и јулу месецу 2020. године директор се обратио Градском секретаријату за 

образовање и социјалну заштиту са захтевом за финансирање извођења радова текућег 

одржавања у објекту Шесте београдске гимнаије. Захтев је одобрен у износу од 

14.000.000,00 динара и радови се изводе од почетка нове школске године након спроведеног 

поступка јавне набавке и доделе уговора одабраном понуђачу. 

 

Уз све горе наведено директор је организовао и један састанак актива директора средњих 

школа ГО Звездара на којој је препустио председавње колеги из друге школе.  

 

У фебруару месецу директор је водио и један васпитно дисциплински поступак покренут 

против ученика.  

 

Пред почетак нове школске године 2020/21 директор је на основу стручних упутстава 

министарства и кризног штаба упознао наставнике и запослене са новим мерама и радом у 

оквиру комбинованог модела и онлајн наставе а 31.08.2020. организован је упис уз 

упознавање ученика са новим моделом рада по групама а такође директор се обратио новим 

ученицима Шесте београдске гимназије који су уписани у први разред.  

 

 Директор је у овом периоду присуствовао и обуци а стицање лиценце за директора коју је у 

Тршићу организовало Министарство просвете.  

 

Извештај поднео директор Шесте београдске гимназије 

____________________ 

Раде Зејак  

 

 

2.2 Извештај рада помоћника директора 

 
Помоћници директора Матић Жељко и Тепавац Урош 

 

Програмирање и планирање: израда Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021. годину и израда Годишњег извештаја о раду школе за колску 2019/2020. 

годину. Организација  израде структуре четрдесеточасовне радне недеље  у сарадњи са 

Биљаном Новаковић, наставницом информатике. Израда плана активности везаних за 

класификационе периоде – планирање   сатнице и дневног реда Одељењских и 

Наставничког већа. 
 

 Организаторска функција: Организација наставе и ваннаставних активности – 

израда распореда часова, свакодневна организација замена за одсутне наставнике и остале 

раднике школе. Oрганизација испита кроз формирање комисија, утврђивање распореда 

одржавања за: матурски испит, израда календара матурског испита, спискова ученика по 

предметима које полажу, предлог састава комисија у оквиру испитног одбора, распоред 

полагања испита. Поправни испити: сумирање података са одељењских већа, израда 

распореда полагања, предлог састава комисија. Организација екскурзије ученика – 

организација екскурзија, формирање спискова ученика у сарадњи  са  одељењским  



  

 

 
 
 

 

старешинама;  праћење  исплате  дуговања.  Праћење  вођења  есДневника – 

обезбеђивање потребне документације и спискова  ученика за попуњавање базе 

података; организација уношења података у есДневник, организација поделе приступних 

пин кодова наставницима и родитељима. Организација обавеза везаних за редовно  и  

савесно  вођење школске документације – редовна саветодавна активност  у циљу 

информисања наставника и одељењских старешина и праћења вођења педагошке 

документације. Организација систематских прегледа у сарадњи са Домом здравља 

Звездара. Организација редовног  информисања  – правовремено  и  редовно    истицање 

обавештења  на огласну таблу школе, инфо пулт, слање информативних имејлова и смс 

порука, усмено информисање, редовно ажурирање сајта и налога школе на друштвеним 

мрежама. Организација културних и хуманитарних манифестација: Дан школе; Савиндан 

– организација приредбе, дочек свештеника. Праћење рада стручних  тела  – подстицање 

тимског рада и редовно извештавање о реализацији активности, редовно присуство 

састанцима стручних  већа,  актива  и  тимова.  Организација  и  праћење  дежурства  у  

школи  – израда распореда дежурстава, праћење вођења књиге дежурства. 
 

 Руководна–лидерска функција: Учешће на састанцима колегијума управе Школе – 

редовни недељни састанци колегијума (директор, помоћници директора, педагог и 

психолог школе). Оперативно планирање свих послова везаних за функционисање школе. 

Припрема седница Наставничког већа – Организација седница Наставничког већа – 

договор о дневном реду и извештавању по појединим тачкама. Припрема и супервизија 

извођења седница Одељењских већа –организација и праћење Одељенских већа за први 

класификациони период, полугодиште,  трећи  класификациони период,  крај  другог  

полугодишта за матуранте  икрај другог полугодишта. Ванредна одељењска већа по 

потреби. Учествовање у припреми седница Савета родитеља – припрема предлога 

програма екскурзија. Сарадња са инспекцијама – припрема документације и изјава, 

испуњавање наложених мера Градске просветне инспекције, презентовање наложених 

мера стручним телима, организовање извршавања наложених мера. Учешће  у  раду    

Педагошког  колегијума  – измене  и  допуне  наставних  планова,  програм стручног 

усавршавања, анализа реализације годишњег програма рада. Анализа успеха на 

полугодишту по  Стручним  већима,  реализација  годишњег  програма  по  Стручним  

већима извештај о стручном  усавршавању. Координација рада Стручних већа за области 

предмета – континуирани рад током првог полугодишта, извештаји у свескама. Учешће у 

комисијама – Комисија  за  попис, Комисија за награђивање ученика. Учешће у 

Тимовима. 
 

Евалуаторска функција: Анализа успеха ученика и одељења на крају 

класификационих периода – презентовање статистичких параметара и поређење са 

прошлом школском годином; предлагање и утврђивање мера за побољшање успеха и 

дисциплине ученика кроз организовање и праћење одржавања допунске наставе и посете 

часовима одељењске заједнице, подстицање стручних већа на усаглашавање критеријума 

оцењивања и анализу успешности ученика и одељења на класификационим периодима у 

односу на предмет и предметног наставника. Праћење професионалног развоја 

наставника и стручних сарадника – праћење динамике похађања семинара за стручно 

усавршавање наставника у сваком Стручном већу, утврђивање остварености законом 

прописаног нивоа стручног усавршавања, подстицање запослених да у своје личне 

досијее приложе документацију. Обрада статистичких података и припрема извештаја из 

педагошке документације и евиденције која се води у Школи – за потребе стручних 

органа Школе (одељењска и Наставничко веће), за потребе државних институција 

(Републички Завод за статистику, Школска управа, Војни одсек, Градски секретаријат за 

образовање – Сектор за инспекцијски надзор). Увид у вођење школске документације – 

редован преглед документације, предузимање мера да се отклоне пропусти. 
 



  

 

 
 
 

 

 Педагошко-инструктивни рад: Посете часовима –посете часовима у сарадњи са 

педагогом  школе  и  директором.  Контрола  и  преглед  педагошке  документације  –увид  

у матичне књиге, књиге евиденције свих облика образовно васпитног рада, сведочанства и 

наставне планове у сарадњи са педагогом школе. Указивање педагошко-инструктивне 

помоћи наставницима и сарадницима –помоћ у припремању и реализацији наставе и 

ваннаставних активности кроз сарадњу са стручним сарадницима и председницима 

стручних већа. Координација сарадње са одељењским старешинама, предметним 

наставницима и стручним сарадницима;разговори са наставницима и ученицима и помоћ у 

решавању педагошких ситуација.   Сарадња   са   ученицима   и   родитељима   –учешће   у   

раду   Савета   родитеља, бројни  састанци  у  вези  са  текућим  проблемима (проблеми 

решавани  на  различитим  нивоима  у  сарадњи  са  ПП  службом,  одељењским  

старешинама, предметним професорима). 

 Због епидемије Ковид 19 поједине планиране активности нису реализоване, а 

помоћници директора су имали и додатну обавезу организације и праћења „онлајн“ 

наставе, укључујући и одржавање Наставничких већа путем интернет платформе. 
 

 
 
 

2.3 Извештај о раду секретара школе  

                           

                               Секретар школе: Милена Младеновић 

  Континуирано праћење законских и других прописа, и давање  стручних мишљења о 

примени закона и других прописа и општих аката, и информисање запослених о истим. 

У сарадњи са директором школе врши усклађивање школских аката са законским и другим 

прописима. Израђује опште и појединачне правне акте Школе: Сатут, Правилник о раду, 

Правилник о организацији  и систематизацији радних  места у Шестој београдској 

гимназији, као  и  Измене и допуне  правилника  и других аката.   

Учествује у изради Извештаја о раду Шесте београдске гимназије кроз израду Извештаја о 

раду Школског одбора, извештаја о раду секретара школе, учествује у изради Годишњег 

Плана рада Школе кроз израду кадровских услова рада: квалификационе структуре 

запослених према стручној спреми, годинама  радног  искуства, броју извршилаца  на  

систематизованим пословима, квалификационој структури наставног кадра, 

квалификационој структури стручних сарадника, квалификационој структури 

административно-финансијске службе и помоћно техничког особља. Врши израду Анекса 

Извештаја о раду Школе и израду Анекса Годишњег Плана рада Школе на основу 

достављеног материјала од стране предлагача: директора, стручних органа  Шесте 

београдске гимназије и других.  Припрема  материјал за седнице Школског одбора, води и 

сачињава записнике са седница школских одбора, учествује у раду Школског одбора ( даје 

објашњења и мишљења, обавља активности везане за израду и спровођење одлука). По 

потреби учествује у раду Савета родитеља и израђује одлуке Савета родитеља.  Пружа  

стручну помоћ  у вези избора органа управљања у школи, кроз припрему материјала, израду 

одлука, прибављање  других потребних   документа и достављање истих  надлежним 

органима ради доношења решења о именовању чланова Школског одбора од стране 

Скупштине града. 

У сарадњи са Националном службом за запошљавање обезбеђује замену за одсутне 

наставнике и остале раднике школе, спроводи разне врсте конкурса у вези заснивања радног 

односа запослених и конкурса за избор директора школе.  

Обавља кадровске послове у вези  пријема у радни однос запослених, израду уговора о раду 

за запослене, споразума о преузимању запослених, решења о правима и обавезама 

запослених  у школи, уговора о извођењу наставе  и других  уговора које закључује школа.  



  

 

 
 
 

 

Врши израду решења за ученике по приговорима на текућу и закључну оцену из наставног 

предмета, на оцену из владања, израду решења о преласку на ванредно школовање,  на 

прелазак са смера на смер, допунским  испитима, израду решења о комисијама за полагање 

испита, решења о пописним комисијама о редовном годишњем  попису  имовине, обавеза и 

потраживања  и других решења увези са запосленима и ученицима школе.  

Обавља послове у вези спровођења набавки добара и услуга из Плана набавки у сарадњи са 

административним радницима и финансијском службом,  чланство у комисијама за набавке 

и јавне набавке, и учешће у тиму за ванредне ситуације школе. 

   Израђује  закључке о покретању дисциплинских поступака против запослених и ученика 

учествује  у самом дисциплинском поступку ради пружања стручне помоћи директору 

школе, а по потреби обавља и  послове записничара у дисциплинским  поступцима.  

Израђује  решења која доноси директор  у дисциплинским  поступцима, и  израђује  сва  

неопходна  акта  у  вези  поступака по налогу директора, припрема одлуке по приговорима и 

жалбама ученика, родитеља, односно старатеља по налогу директора. 

   Обавља управне,  нормативно-правне  и  правнотехничке послове око уписа у судски 

регистар и земљишне књиге као и друге правне  послове  у школи. Заступа  школу пред 

судовима и другим органима и организацијама по овлашћењу директора, односно  израђује  

жалбе,  одговоре  на  тужбе  и  израђује  све  друге врсте судских и управних поднесака.   

 Сарађује са инспекцијама и припрема документације за редован инспекцијски преглед, као 

и 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.   

Сарађује   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. 

 

                                                                                            Секретар школе, Милена Младеновић 
 
 

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

 
Учествовање у годишњим попису. Организација обавеза са разредним старешинама 

везаних за редовно и савесно вођење ученичке документације – попуњавање матичних 

књига. Редовна саветодавна активност у циљу информисања наставника и одељењских 

старешина о молбама за одсуство ученика. Организација редовног информисања – 

правовремено и редовно истицање обавештења на огласну таблу школе, слање књиге 

обавештења ученицима, слање документације за ажурирање сајта школе. Учествовање у 

организацији састанака директора школа из региона, Дана школе, школске славе Свети Сава 

– организација декорације и дочек гостију, техничка помоћ при организацији такмичења. 

Организована набавка књига за одличне ученике и награда и израда похвалница. Чланство у 

комисијама за набавке и јавне набавке као и учествовање у припреми. 



  

 

 
 
 

 

У сарадњи са директором школе и секретаром праћење законских прописа и 

усклађивање са школским документима – континуирано праћење прописа.  Припрема 

списка ученика са комплетном документацијом за ослобађање од наставе физичког 

васпитања. 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), ЈИСП. 

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 (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, Ценус. 

Ажурирање досијеа запослених и ученика као и чување истих. 

Израда дупликата школских исправа (сведочанства и диплома). По потреби израда 

уговора о раду за запослене, решења за запослене о престанку радног односа, о годишњеим 

одморима, плаћеном одсуству, о извођењу наставе. 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 школовање, пријем молби, и даља комуникација са 

родитељима и ученицима до завршетка разреда. 

Координација са Домом здравља Звездара – школским педијатром и зубаром. 

Током ванредног стања сав посао се обављао онлајн. 

 
 

 

2.5 Извештај о раду шефа рачуноводства 

 

 Посао шефа рачуноводства Школе обавља један извршилац.  

Шеф рачуноводства води пословне књиге и саставља финансијске извештаје 

(периодичне и годишње) и годишњи извештај о финансијском пословању школе (завршни 

рачун), прати, тумачи и примењује законске прописе везане за рачуноводствено- 

финансијску службу, припрема Финансијски план, прати извршење  Финансијског плана, 

контролише документацију за плаћање по различитим основама, контролише усклађеност 

евиденција и стања главне књиге са дневником, контролише усаглашавање потраживања и 

обавеза , контира и врши књижење, врши обрачун амортизације, повећања и отуђења 

основних средстава, књижи основна средства и инвентар, сарађује са органима Школе и 

запосленима у вези са обављањем својих послова, сарађује са субјектима ван Школе у вези 

са обављањем својих послова, сарађује са инспекцијским органима, Пореском управом, 

Школском управом града, службама пензијског, инвалидског и здравственог осигурања,  

стручно се усавршава, обавља дактилографске послове из свог делокруга рада, израђује 

статистичке извештаје ( ИНВ-01 и др.), доставља податке путем апликације Дирекцији за 

имовину ( обрасце  СВИ 1, СВИ 2, НЕП-ЈС, ЗОС-ЈС ), учествује у изради Плана набавки 

доставља све тражене податке Секретаријату  за образовање( за РМТ, осигурање имовине и 

др.). Сарађује са директором, помоћником директора, секретаром, благајником, радницима 

Школе, странкама, присуствује седницама Шкоског одбора по потреби (уколико се утврђује 



  

 

 
 
 

 

предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије, доноси финансијски 

план у складу са Законом, доносе измене Финансијског плана, усваја  извештај о пословању 

Школе, усваја годишњи обрачун и др.). Обавља и друге послове одређене Законом, 

Статутом и општим актима Школе. 

За време ванредног стања, као и за време годишњег одмора посао се обављао онлајн. 

                Шеф рачуноводства: Ружица Филиповић 

 

 

2.6 Извештај о раду Школског одбора Шесте београдске 

гимназије 

                     у периоду од 01.09.2018.године до 31.08.2019.године 
 

    У школској 2019/2020 години у периоду од 01.09.2019.године до 31.08.2020.године, 

одржано  је  

 9 (девет) редовних седница Школског одбора Шесте београдске гимназије. На првој 

седници у овој школској години (која је осма  реду) извршена је верификација  мандата два  

новоименована  члана  Школског одбора Шесте   београдске гимназије на основу решења 

Скупштине града Београда, број: 112-72/19-С  од  25.02.2019.године: Славице  Калинић  

наставника  биологије и Сузане Лазовић наставника  математике из реда запослених, а 

након оставке и разрешења чланова Школског одбора Влајић Андрије и Матић Жељка. 

   Након извршене верификације мандата новоименованих чланова Школског одбора из реда 

запослених Шесте београдске гимназије, Школски одбор наставља да ради у саставу: 

Милован Живковић, Александар Ружичић и Ратомир Антоновић испред локалне 

самоуправе, Бранислава Ђорђевић, Јелена Карановић и  Милан Ристановић испред Савета 

родитеља, Славица Калинић, Светлана Баковић и Сузана Лазовић из  реда запослених.  

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

чланови два репрезентативна синдиката, Синдикат запослених Шесте београдске гимназије 

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

гимназије – ФБГ .  

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

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

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

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

неколико примерака материјала, што је допринело ефикасности у раду и доношењу одлука 

Школског одбора.       

   На свим седницама ШО су усвојени записници са претходних седница Школског одбора, 

усвојен  је Извештај о раду директора школе за школску 2018/2019.годину донета су битна  

акта  школе, донет  је већи број одлука  које су битне за рад школе  и  разматран  велики 

број питања  и проблема у вези са школом.   

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

2018/2019 годину,  Извештај о екскурзијама за школску 2018/2019 годину, донео Годишњи 

План рада Шесте београдске гимназије за школску 2019/2020 годину,  донео Анекс бр.1. 

Годишњег плана рада  Шесте београдске гимназије за школску 2019/2020-у годину,  којим је 

извршена допуна  Годишњег плана рада која се односи на измене распореда часова и 

промене обавеза наставника  које су настајале  поступно у току одвијања наставног процеса, 



  

 

 
 
 

 

као и због промена  код група за грађанско васпитање и верску наставу, измене код додатне 

и допунске наставе, ЕДневника, секција, и због измене Правилника о педагошкој норми 

свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи, 

због чега се у одељењима која остварују наставни план и програм за гимназију  за ученике 

са посебним способностима за рачунарство и информатику код неких предмета недељна 

норма наставника  мења и износи 16 часова недељно, те су  из тога  настале и измене у  

часовима  редовног рада и рада преко норме, које су у Анексу изражене у процентима, и где 

су наведена имена наставника  код којих је дошло до измена, као и саме измене норми.  

    Школски одбор је даље донео Анекс број 2.Годишњег Плана рада Шесте београдске 

гимназије за школску 2019/2020.годину  у коме су  унете измене које се односе на План 

здравствене заштите ученика за школску 2019/2020.годину који садржи активности у 

школи, сарадњу са институцијама, време реализације, циљне групе и координаторе  у 

спровођењу тога  плана .  

   Школски одбор је донео и друга акта: Правилник о заштити података о личности, Измене  

и допуне  Правилника о раду Шесте београдске гимназије, Правилник  о безбедности  

информационо-комуникационог система Шесте београдске гмназије, Измене и допуне Акта 

о процени ризика Шесте београдске гимназије  Измене и допуне Статута Шесте београдске 

гимназије  од  21.03.2018.године, као и  Интегрални текст  Статута који садржи све усвојене  

Измене Статута Шесте београдске гимназије.  

 

    Школски одбор је  дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних 

места  

у  Шестој београдској гимназији, за  школску 2019/2020.годину, који  садржи  норме  часова 

наставника у школској 2019-2020-ој години као и сгласност на Измене и допуне  истог 

Правилника,  због промене   броја извршилаца код наставног предмета информатика и 

рачунарство, и  због промене фонда часова и норме часова редовне наставе.  

    

Школски одбор је донео  Измене и допуне Финансијског плана Шесте београдске гимназије 

за 2019.годину, Измене и допуне  Плана набавки Шесте београдске гимназије за 

2019.годину, Измене и допуне Школског програма Шесте београдске гимназије,  донео 

Одлуку о прикупљању средстава уплатама од родитеља за школску  2019/2020.годину, 

Одлуку о висини надокнаде наставника за вођење  ученика на екскурзију у школској  

2019/2020.години, као и одлуке  о покретању  процедуре за избор чланова  Школског одбора 

Школе  након оставки појединих чланова Школског одбора. 

      На  деветој  редовној  седници  од  20.11.2019.године  извршена  је верификација 

мандата новоименованог члана Школског одбора Шесте београдске гимназије  из  реда  

родитеља  ученика, Стошовић Михаила,  који  је изабран од стране  Савета родитеља а 

именован  решењем  Скупштине града Београда број: 112-814/19-С  од  12.11.2019.године,  

јер  је   Ђорђевић  Бранислави  члану  Школског одбора истекао  мандат  и  иста  је 

разрешена чланства у  Школском одбору. 

     На  петнаестој  седници  Школског одбора извршена  је  верификација  мандата  

новоименованог   члана  Школског  одбора  Шесте београдске гимназије из реда 

запослених,Милосављевић Ненада по решењу Скупштине  града број:112-231/20 – С  од  

29.05.2020.године, а након оставке и разрешења Светлане Баковић. 

     Даље, Школски  одбор  је утврдио Предлог Финансијског плана за припрему  буџета 

Републике Србије за 2020.годину са пројекцијама за 2021 и 2022.годину,  донео  

Финансијски  план  Шесте београдске гимназије за  2020.годину  и План набавки за 

2020.годину, а  по добијању одобрених апропријација о расподели средстава за 2020.годину 

од  Секретаријата  за образовање и дечију заштиту донео је и  Измене и допуне 

Финансијског плана Шесте  београдске  гимназије  за 2020.годину  и Измене и допуне  



  

 

 
 
 

 

Плана набавки Шесте  београдске  гимназије за 2020.годину, а  у вези набавке  „Текуће 

одржавање Шесте београдске гимназије”  која  се  односи на радове и услуге које  прате те 

радове, за који  захтев за обезбеђење финансијских средстава  за наведене набавке  је поднет 

и одобрен  од стране Секретаријата за образовање и дечију заштиту. 

  Такође су рађене и Измене Финансијског плана и Плана набавки Шесте београдске  

гимназије  за 2020.годину  због потребе повећања отпремнина приликом одласка у пензију, 

повећања износа за  одржавање хигијене  у условима заштите од   Covid-19, а смањена 

средства за Енергетске услуге. 

   Школски  одбор  је усвојио извештај Централне пописне комисије о извршеном редовном 

годишњем попису  имовине, обавеза и потраживања са стањем  на дан 31.12.2019.године, 

усвојио Извештај о финансијском  пословању  и годишњем обрачуну Шесте београдске 

гимназије  за  2019.  годину, одлучивао  по захтеву   групе наставника  од  25.05.2020.године  

за  доношење  Измена  и допуна Правилника о награђивању и похваљивању ученика Шесте 

београдске гимназије, разматрао и одлучивао по захтеву предузећа Милвол  о корекцији 

висине закупнине спољног спортског терена у условима рада за време  проглашења 

ванредног стања због корона вируса када,  како  наводе  у захтеву нису могли да привређују, 

а самим тим ни да плаћају обавезе.   

   Школски одбор је у законском року  донео Одлуку о  расписивању  конкурса за избор 

директора Шесте  београдске  гимназије, Одлуку  о именовању комисије за избор директора 

Школе и Одлуку о измени наведене одлуке, Одлуку о образложеној  листи свих кандидата 

који испуњавају услове конкурса за директора школе, и   Одлуку  у вези  предлога за избор 

директора школе,  и конкурсну документацију доставио Министру просвете, науке и 

технолошког развоја на даље поступање.  

  Школски одбор  је на седницама  упознат са записницима просветне инспекције 

 

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

01.09.2019.године, па до 31.8.2020. године саставни је део Извештаја о раду Шесте 

београдске гимназије за школску 2019/2020.годину.  

 

                                                                                                     

                                                                                                      ШКОЛСКИ ОДБОР  

            ПРЕДСЕДНИК                                             

                                                                                                  Проф.Милован Живковић, ср. 

 

 
 

 

2.7 Извештај о раду Савета родитеља 

 

У школској 2019/2020. години Савет родитеља Шесте београдске гимназије је одржао 

четири седнице (12.септембра, 23.октобра, 23.децембра 2019. године као и онлајн седницу 

30.04.2020.год. 

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. На свим седницама Савета родитеља су усвајани  записници са претходне седнице, У 

свом раду у школској 2019/2020.години Савет родитеља је на првој седници извршио 

верификацију мандата чланова Савета родитеља за школску 2019/2020.годину, избор 



  

 

 
 
 

 

председника, заменика председника и записничара Савета родитеља за школску 

2019/2020.годину, избор једног члана Школског одбора из реда Савета родитеља, разматрао  

Извештај о раду директора школе за школску 2018/2019.годину, Извештај о раду школе за 

школску 2018/2019.годину, разматрао План рада школе за 2019/2020.годину, разматрао 

одлазак ученика на екскурзију у складу са новим Правилником о екскурзијама који је на 

усаглашавању у Министарству финансија, по коме ће се изводити екскурзије  у школској  

2019/2020.години, донео одлуке о критеријумима и избору најповољнијих понуда: за 

обезбеђење школе, осигурање ученика  за школску 2019/2020 годину и именовао комисију 

за избор осигуравајуће куће, донео одлуку о прикупљању средстава уплатама од родитеља 

за школску 2019/2020 годину, одлуку о висини надокнаде наставника за вођење ученика на 

екскурзију у школској 2020/2021 години и информисан је о избору осигуравајуће куће за 

осигурање ученика. 

   Даље, Савет родитеља  је информисан  о безбедности  деце на интернету путем предавања 

које је одржала професорка информатике Татјана Златковић, присуствовао предавању на 

тему дигитално насиље и малолетнича деликвенција које је одржано од стране представника 

Министарства унутрашњих послова МУП Србије, разматрао  Извештај  о реализацији  

екскурзије за 2019/2020.школску годину - екскурзија другог, трећег и четвртог разреда и 

донео одлуку о дестинацијама екскурзија I разреда школске  2019/2020 године и екскурзија 

II, III и  IV  разреда за школску 2020/21 годину,  разматрао  иницијативе  родитеља  у  вези 

оптерећења ученика и дао мишљење  за стицање звања самосталног педагошког саветника 

за  наставника географије  Перић  Јасну . 

  Због увођења ванредног стања у земљи одржана је онлајн седница дана 30.04.2020.године  

на којој је директор школе  известио Савет родитеља о онлајн настави, и упознао Савет 

родитеља са свим аспектима те наставе, о томе како се она спроводи, како се приступа 

онлајн платформи  и како онлајн  настава  функционише, да  сви професори дају свој 

максимум да се она квалитетно спроведе.  

На истој седници је било речи и о оцењивању и завршетку  школске  2019/20 године као и  о 

другим  актуелним  питањима  функционисања школе. 

     Директор Шесте београдске гимназије је упознавао Савет родитеља у форми кратког 

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

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

активностима Секретаријата за образовање Општине Звездара електронским путем и 

учествовали су у раду Општинског Савета родитеља. Чланови Савета родитеља су 

присуствовали свечаностима и манифестацијама у организацији Шесте београдске 

гимназије.  

                                                                    Председник Савета родитеља  

                                     Срђан Стаменковић 

 

 
 

 

 

2.8 Извештај о раду Ученичког парламента 
 

Наставник сарадник: Ана Ковачевић 

Први састанак Ученичког парламента одржан је 13. септембра 2019. год. у 12 часова уз 

присуство 58 ученика, директора школе и наставника сарадника испред Наставничког већа 

са дневним редом Конституисање Ученичког парламента и избор руководства (председник, 

потпредседници за парну и непарну смену, пунолетни ученици за Школски одбор); 

Усвајање Школског плана и програма рада за 2019/20; Предлози и питања ученика. Према 

Пословнику о раду УП гласањем за записничара изабрана је Катарина Коленц 3/8, за 



  

 

 
 
 

 

председника Ученичког парламента изабрана је Петра Маравић 4/4, заменици за парну и 

непарну смену изабрани су Јована Стјепић 4/5 и Андрија Јовановић 1/5, за пунолетне 

представнике УП у Школском одбору изабране су Дијана Алексић 4/7 и Ирина Шевић 4/5 а 

правнику школе су достављени њихови подаци. УП је једногласно усвојио План и програм 

рада школе за 2019/20 представљен од стране директора. Одржана су још четири састанка. 

Комуниција и информације пружане су на друштвеним мрежама фб, воц ап, гоогле 

учионици. Реализване активности: 

- сарађивали смо са Унијом средњошколаца Србије ради побољшања права 

средњошколаца.  
- предавач СУП- 29. новембар, Јована Јоковић је одржала најављено предавање 

Ученичком парламенту на теме понашање на улици, према законским прописима, 

издавање дозволе, издавање личне карте и штетност психоактивних супстанци. 

- ,,Језички коктел,, је радио и ове године суботом, координатори Александра Карановић и 

Миљана Младеновић 3/2. 

- подржали смо Интеркултуралну сарадњу гостујућег ученика и одржали инфо трибину на 

о размени која важи за неколико земаља у свету. 

- представница УП Јована Михајловски 2/9 радила је са волонтерима са Звездаре у оквиру 

,,Пријатеља деце Звездара,, и учествовала на обуци у сарадњи са Јованом Зацером. 

- председница Петра Маравић 4/4 и Андрија Јовановић 1/5 присуствовали су 16. октобра 

на трибини ,,Дијалог за будућност,, са циљем унапређење дијалога и друштвене кохезије 

земаља региона, доношење важних одлука захтева дијалог, поверење и идентификацију 

заједничких активности. 

- у данима корона вируса поделили смо постере и инфо летке са упутствима о понашању у 

спречавању ширења вируса. Учествовали су сви ученици у обе смене, наставници, 

управа и помоћно особље. Упозорили смо на личну хигијену, прање руку, одлагање 

марамица, размену хране и сл. 

- хуманитарни кошаркашки турнир ,,3 на 3,, одржао се у међусмени 24. и 25. октобра уз 

котезацију од 1000,00 динара. Најбоље пласиране екипе одељења 4/6, 3/7, 4/9 и 4/4. 

Наставник координатор Милан Марковић. 

- учествовали смо у наставку организације хуманитарног, спортског турнира свих 

средњих школа са Звездаре који се одржава на СЦ ,,Олимп,,, што је иначе иницијатива 

УП наше школе још прошле године. Ове године је остало само на договору услед корона 

вируса. Кординатори ове манифестације 4/4 и 4/2. 

- посредовали смо одржавању ,,Дебатног турнира у Шестој,, из области Филозофије и 

Дебатне секције, током децембра на коме су победиле ученице четвртог разреда. 

- подржали смо манифестацију ,,Новембарски дани Соње Жарковић,, кроз неколико 

ваннаставних активности. 

- представници УП посетили су Дома народне Скупштине 17.12.2019. у оквиру програма 

,,Дани парламентаризма,, када је изложен и Први закон о Народној скупштини, са циљем 

приближавања институција грађанима и упознавање о раду Народне скупштине. 

- 12.12.2019. у Коларчевој задужбини Студенски трг бр. 5 на првој "Конференцији о 

останку младих у Србији" - КОНОМС 2019. од 11 до 16 часова, одржане су три панел 

дискусије на иницијативу Арноа Гујона, председника француске хуманитарне 

организације „Солидарност за Косово“ и Петра Славковића председник омладинске 

организације „Србија за Младе“. Присуствовао је 21 ученик наше школе првог до 

четвртог разреда. Циљ конференције је актуелизовање ове теме у нашој земљи и региону 

као и промовисање позитивних примера успешних људи, њихових животних прича и 

искустава. Догађај је повезао удружења и иницијативе које се баве овом тематиком како 

би кроз заједничке пројекте, идеје и предлоге покушали да, у будућности, утичемо на 

негативну демографску слику Србије и региона. 

- ,,Отворени парламент,, у сарадњи са чешком организацијом ,,Агора,, и Хелсиншким 

одбором за људска права у Србији спровео је пројекат ,,Развој и промоција учешћа 



  

 

 
 
 

 

младих у јавном животу,, у циљу упознавања младих са радом локалних институција пре 

свега Скупштине општина, комуникацијских вештина и парламентарни дијалог младих 

и локалних институција. Обратила нам се бивша ученица Ангелина Ивановић из 

организације ,,Црта,, и њена колегеница Ивана Маркулић и предложиле састанке ради 

сарадње. Пријавило се 25 ученика Ученичког парламента за дебату и симулацију рад 

Скупштине на тему ,,Проблеми саобраћаја на Звездари и како лакше стићи од куће до 

школе,,. Радионицу су одржале Ивана Маркулић и Тамара Томашевић а догађај су 

отворили и упристојили заменик чешког амбасадора у Београду и извршна директорка 

Хелсиншког одбора за људска права Изабела Кисић који су обезбедили и потписали 

захвалнице и сертификете о учешћу свим учесницима.  

 

Планови УП су били и око уређења библиотеке са музиком, тв и лејзибеговима, промењена 

је сатница звоњења за почетак час и одмора, говорило се о хигијени школе, кафематима, 

аутоматима са храном, клупицама за седење, инфо екрану на ходницима што су остала 

текућа питања у договору са директором, Саветом родитеља и локалном заједницом. Већина 

фотографија објављена је у на инстаграм страници parlament_seste, фејсбуку, сајту школе а 

председница је дала интервију и за школске новине. На додели диплома матурантима сваке 

године додељујемо и захвалнице УП. Ове године поделили смо 15 захвалница за допринос у 

разним активностима.                                  

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 
 

3.1  Извештај о раду психолога  
 

I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЛАНИРАЊЕ РАДА ПСИХОЛОГА- Израда годишњег и месечних планова рада 

психолога, плана рада у ванредном стању и плана посета одељењским заједницама првог 

разреда.  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ- Израда планова рада Тима за заштиту ученика 

од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање и Тима за 

каријерно вођење.  

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

школе за ову школску годину. 

На редовним састанцима колегијума (29 састанака) директор је са помоћницима и 

педагошко-психолошком службом планирао и организовао послове на недељном нивоу: 

организовање и праћење рада стручних тела, праћење наставног процеса и решавање 

текућих проблема у настави, припреме за класификационе периоде и крај школске године, 

припреме за општи преглед и остале инспекцијске надзоре, припрема и реализација 

самовредновања рада школе, организација матурских и осталих испита, организација 

семинара и ваннаставних активности, припреме за реализацију екскурзија и процена 

безбедности, сарадња са Ученичким парламентом и Саветом родитеља, припреме за 

организацију Новембарских дана Соње Жарковић, прославе Дана школе, школске славе и 

хуманитарног концерта за децу из прихватилишта и свратишта. Због ванредне ситуације од 

средине марта чланови колегијума су се консултовали путем електронских средстава 

комуникације. 

 

 



  

 

 
 
 

 

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, помоћницима директора и предметним наставницима. Праћена је 

адаптација ученика првог разреда на нову средину и захтеве и интервенисано у ситуацијама 

конкретних проблема између предметних наставника и појединаца или одељења у току 

наставног процеса. 

Посећен  је час изборног програма Појединац, гупа, друштво (у одељењу I-5, 18.XI 

2019) због проблема у одржавању дисциплине у одељењу.   

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

индивидуализације и прилагођеног индивидуалног плана (ИОП 1 за једфног ученика за 5 

предмета и ИОП2 за двас 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, препоруке за конкурс ИСП и одбрана теме у оквиру 

стручног испита приправника Марије Филиповић. 

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 209 разговора са одељењским старешинама и предметним наставницима и 12 

посета часовима одељењске заједнице. Разлози за посете часовима одељењске заједнице су 

били: адаптација ученика првог разреда на нову средину, методе и технике успешног учења 

и превенција насиља у одељењу. У овој сарадњи учествовали су директор, педагог и 

одељењске старешине.  

Реализована су предавања на теме „Малолетничка делинквенција“ за све ученике другог 

разреда (октобар), „Дигитално насиље“ за све ученике трећег разреда (децембар) и 

„Вршњачко насиље“ за шест одељења првог разреда (март). Предавачи су били инспектори 

МУП-а Београд. 

 

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 2019.г. као и подаци о 

ученицима који су у процесу индивидуализације током школске године. 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Свечани пријем родитеља и ученика првог разреда (2.IX 2019) у сарадњи са 

директором, помоћницима директора, педагогом и одељењским старешинама.  

- Учешће у радионици у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног 

злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и Црној Гори“, водитељ Тања 

Златковић, наст.информатике и рачунарства. Присуствовало је 15 наставника наше школе 

(21.10.2019.). Иста радионица одржана је и за родитеље на седници Савета родитеља 

(23.10.2019.); 

- Организација предавања на тему „Малолетничка делинквенција“ за све ученике 

другог разреда (октобар) и „Дигитално насиље“ за све ученике трећег разреда (децембар) 

које је одржала је Јована Јоковић, инспекторка МУП-а Београд, и предавање „Вршњачко 



  

 

 
 
 

 

насиље“ за шест одељења првог разреда, које је одржао Душан Гребљановић, инспектор 

МУП-а за 6 одељења (март); 

- Организација предавања на тему „Малолетничка делинквенција“ за Ученички 

парламент (22.11.2019.) и Савет родитеља (23.12.2019.) одржале су Јована Јоковић и Снежна 

Сандић, инспекторке МУП-а Београд; 

- Присуство радионици „Време рокенрола“ у организацији Владимира 

Милутиновића, наст.филозофије; 

- Учешће у осмишљавању пројекта „Квалитетно образовање за све“ и аплицирању на 

конкурс; 

- Организација и учешће у манифестацији „Новембарски дани Соње Жарковић“; 

 

УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА, КОМИСИЈА И ТИМОВА 

Наставничко веће - Учешће у припреми и реализацији 11 седница наставничког већа 

у сарадњи са директором, помоћником директора и педагогом и педагогом приправником 

кроз сладеће активности: упознавање са изменом правилника о протоколу поступања у 

ситуацијама насиља, извештавање о упису ученика и формирању одељења, о успеху и 

васпитно-дисциплинским мерама на класификационим периодима и евиденција о појачаном 

васпитном раду, извештај о евалуацији процеса индивидуализације и индивидуалних 

образовних планова, обавештавање о конкурсу Центра за таленте и извештај о 

пријављивању ученика на конкурс ИС Петница, информације о раду Тима за заштиту 

ученика, Тима за инклузивно образовање и Тима за психолошке кризне интервенције. 

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

године) и у раду 6 ванредних одељењска већа која су заказивана према специфичним 

потребама: информисање о специфичним тешкоћама ученика и индивидуализовани план 

рада (5 седница) и упознавање са жалбом родитеља 1-5.  

Педагошки колегијум – Учешће на 4 састанка кроз разматрање тема: верификација 

предлога за израду прилагођеног ИОП-а за једног ученика и праћење реализације ИОП-а за 

три ученика у току године, стручно усавршавање и избор изборних програма за први разред 

и уџбеника за наредну школску годину. 

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

школи – Учешће у раду Тима кроз координацију, извештавање о раду и организовање и 

реализацију активности предвиђених планом приказано у Извештају о реализацији програма 

заштите ученика од насиља за шк. 2019/2020. годину.  

 

Тим за реаговање у крозним ситуацијама - Тим је ове школске године интервенисао 

поводом трагичне смрти ученице 2-6 и ученице. У току ванредног стања организована је 

подршка ученицима, родитељима и наставницима путем штампаних материјала и онлајн 

консултација. 

Тим за инклузивно образовање – Рад тима представљен је у Извештају о реалиазцији 

програма инклузивног образовања у шк.2019/2020.г. 

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

каријерно вођење за школску 2019/2020.г. 

Комисија за награђивање и похваљивање ученика – на 2 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 (11.VI 

2020.г.). 

  Комисија за формирање одељења првог разреда –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 

забележен је 171 разговор са ученицима, a 19  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, а у току ванреедног стања тешкоће у организацији обавеза и 

прилагођавању на нове услове рада.  

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 7 ученика првог разреда.  

Током ове школске године за два ученика су због теже повреде обавеза покренути  

васпитно-дисциплински поступци и изречене мере - Укор дитектора.  

У току школске године за 13 ученика је сачињен план индивидуализације, за једног 

ученика прилагођени ИОП1 за пет предмета, за два ученика измењени ИОП2 и 

организована континуирана подршка у току школске године. Уз добру и интензивну 

сарадњу породице, школе и здравствене установе, поготово у условима ванредног стања и 

наставе на даљину, сви ученици су успешно завршили разред осим ученика који ради по 

измењеном програму и којем је остао један предмет.  

 

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

ученика, као и жалбе на рад наставника (6 приговора) углавном су успешно решавани уз 

сарадњу предметних наставника и одељењских старешина и кроз посете редовним 

часовима,  часу одељењске  заједнице и родитељском састанку. Жалби на коначне оцене 

није било.  

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

помоћницима директора, педагогом, педагогом приправником, одељењским старешинама и 

предметним наставницима, ученицима и родитељима, као и надлежним институцијама.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – Поред учешћа у интервенцијама Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи (Извештај Тима за школску 

2019/2020.г.) разматране су и друге ситуације у сарадњи са одељењским старешином и 

предметним наставницима – крађа у школском дворишту и облици дигиталног насиља 

првог нивоа (2-9, 3-5 и 1-1). 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – Ове школске године сарадња са парламентом 

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

организацији предавања МУп-а Београд.  

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – Свечани пријем ученика основних школа 

заинтересованих за упис наше школе ове године није реализован због ванредног стања 

- Анкетирање ученика првог разреда о разлозима уписа гимназије и даљим професионалним 

плановима. 

- Индивидуални разговори са ученицима (9 ученика) 

- Израда предлога плана рада одељењске заједнице са темама каријерног вођења и 

професоналне оријентације и материјалима за рад 

 

МОЛБЕ УЧЕНИКА - Разматрање и решавање молби ученика за упис у школу (3 

молбе) и за прелазак у друго одељење (5 молби) у сарадњи са директором, помоћницима  

директора и педагогом. 

 

РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА - Информисање ученика о конкурсу ИС 

Петница и Центра за таленте. 

 

 



  

 

 
 
 

 

IV САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 

САВЕТ РОДИТЕЉА - Сарадња са Саветом родитеља остварена је кроз организацију 

предавања у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и 

експлоатације деце на интернету у Србији и Црној Гори“ (23.10.2019.) и предавања на тему 

„Малолетничка делинквенција“ (23.12.2019). 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – На почетку школске године организован је 

заједнички родитељски састанак (3.IX 2019.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. На предлог родитеља а у 

сарадњи са одељењским старешином, педагогом и директором, организован је родитељски 

састанак у одељењу 1-5 са циљем разматрања жалби родитеља и ученика на рад појединих 

наставника и предлагања мера за побољшање сарадње. 

ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА - У евиденцији о 

индивидуалном раду са ученицима, родитељима и наставницима забележено је 74 разговорa 

са родитељима, а интензивна сарадња је остварена са родитељима ученика који су имали 

психичких и здравствених проблема, ученика са којима је обављен појачан васпитни рад као 

и ученика који је раде 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 и 

индивидуалног образовног плана остварених у току школске године. 

 

VI ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

У реализацији рада са талентованим ученицима остварена је сарадња са 

Истраживачком станицом Петница;  

Ваннаставне активности реализоване су кроз сарадњу са МУП-ом Београд, школом 

за стране језике Еквилибријум, Школом за негу лепоте, Центром за социјални рад Звездара и 

Палилула и Филозофским факултетом.  

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 и Министарству 

просвете- Групи за социјалну инклузију. У остваривању континуиране подршке за ученика 

у ИОП-у 2 остварена је сарадња са ОШ Скадарлија.  

Остварена је сарадња са Филозофским факултетом у Београду у реализацији стручне 

праксе за једну студенткињу у трајању од месец дана (јануар-март).  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

- Учешће на семинару „Стратегије коришћења наставног садржаја у настави/учењу“ 

(4.5.фебруар). 

  

                                                                                        Љиља Живанић, психолог 
 

4.2 Извештај о раду стручног сарадника – педагога  

 

1 ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1.1. Годишње и месечно планирање рада педагога 

 

Годишњи план рада педагога је саставни део годишњег плана рада школе. На основу тога, 

рад се планирао на месечном нивоу. Планови рада су током године били подложни 



  

 

 
 
 

 

корекцијама, у зависности од потреба школе, али и онлајн наставе током другог 

полугодишта која се спроводила услед пандемије Ковид19. Такође, планови за септембар и 

октобар месец кориговани су  због промена у организацији рада саме школе (формирање 

група за изборне програме). 

 

Током школске године, педагог  је помагао наставницима при изради годишњих (септембар 

месец) и месечних планова, посебно када је реч о наставницима који предају изборне 

програме, где је рад заснован на пројектној настави, користећи различите методе и облике 

рада.  Изборни програми, који су и даље садржајна новина у оквиру реформе гимназије, 

засновани на модулима, те је тежиште рада са наставницима који предају исте било на 

планирању и реализацији продуката рада и посетама изван школе. 

 

Као и сваке године, на недељном и месечном нивоу су планиране посете часовима, са 

којима је директор школе био упознат увек на крају радне недеље, а наставници обавештени 

за наредну радну недељу.  

У септембру месецу, планиране су посете одељењима првог разреда, на часовима одељенске 

заједнице, са циљем упознавања ученика и остваривања првих контаката.  

Од октобра месеца, планирани су индивидуални разговори са ученицима и родитељима. 

Планирање се односило на додатну подршку ученицима свих разреда с акцентом на ученике 

који похађају наставу по индивидуалном образовном плану. На иницијативу одељенских 

старешина, планирао се интензивнији рад са појединим одељењима и предметним 

наставницима. 

 

План за сваки месец обавезно је садржавао активности које се односе на праћење, сарадњу и 

пружање подршке наставницима у циљу постизања квалитета припремања за наставни 

процес. За школску 2019/2020. планиране су активности које се односе на сарадњу са 

ученичким парламентом.  

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

наставничко веће, педагошки колегијум. Такође, у месечне планове биле су укључене и 

активности које се односе на рад у стручним тимовима, било као координатор или као члан.  

Планиран је увид и вођење евиденције о редовном месечном планирању наставника школе, 

чија је обавеза да своје месечне планове предају до петог у месецу. Евиденција се готово 

сваког месеца достављала директору, на његов захтев. 

 

Сходно радној листи, која предвиђа сарадњу са различитим установама, планирале су се 

посете Центру за социјални рад, локалној самоуправи, стручним скуповима (Секција 

педагога и психолога града Београда, Филозофски факултет, Филолошки факултет, школе 

на општини). 

План рада на месечном нивоу претпоставља сараднике у школи и ван школе, који су 

допринели квалитетнијој реализацији тих активности (директор, психолог, наставници, 

одељенске старешине, родитељи...).  

 

У оквиру Тима за професионални развој, планирање на годишњем новпу стручног 

усавршавања наставника.  

 

Сходно пандемији Ковид19, у другом полугодишту школске 2019/20. од марта месеца 

настава се реализовала онлајн – планирање рада педагога, учешће у планирању и 

реализацији наставе, као и остваривање контакта и додатна подршка наставницима, 

ученицима, родитељима. 

 

 



  

 

 
 
 

 

2 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

На основу плана који се односи на праћење васпитно-образовног рада у току школске 

2018/2019. године, посећено је од 01.10. 2019. до 05.3.2020. године  33 часа редовне наставе. 

За овај број посећених часова, чува се педагошка документација коју је потписао директор 

школе.  Поред планираних посета часовима на недељном новоу, посећено је седам  часова 

на позиве наставника, као и одељенских старешина (претежно први разред). Посећено је 12 

часова одељенског старешине. Током марта месеца, планирана је посета часовима, али се то 

није остварило услед објављивања ванредног стања и преласка на онлајн наставу. Свакако, 

током другог полугодишта, путем платформи за учење као и мудла, педагог је учествовао у 

праћењу реализације онлајн наставе (укљученост у неколико онлајн учионица односно 

одељења). 

 

За школску 2010/2020. урађена је квантитативна и квалитативна анализа успеха и владања 

ученика на полугодишту. 

 

Посебна пажња била је на реализацији изборних програма, праћењу и вредновању 

реализације изборног програма „Појединац, група и друштво“ као новине у школи. 

 

Током школске године, више пута извршен је увид у електронски дневник са различитим 

намерама: праћење напредовања ученика, континуитет у процесу формативног и 

сумативног оцењивања, записници са одељенских већа, ажурирање електронског дневника 

од уписивања садржаја часа до записника и напомена, уписивања одсутних ученика на 

почетку часа и друго.  

 

Током другог полугодишта, извршено је праћење формативног оцењивања свих наставника, 

путем електронског дневника и онлајн платформи за учење (Гугл учионица, Мудл, Едмодо), 

уз увид да ли су ученици континуирано и благовремено обавештавани о свом напретку 

током наставе на даљину.  

   

 
3 РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

Током школске 2019/2020. године, континуирано је текла сарадња са наставницима. Највећи 

део времена, за поменути период, односио се за сарадњу везану за наставни процес. Након 

посећених часова, са наставницима је вођен разговор о часу. Овај педагошко-инстуктивни 

рад са наставницима обавезно је подразумевао преглед месечног плана, припреме за час и 

примену инструмената за праћење наставног процеса. Час је праћен инструментом који је 

направила радна група са директором школе, на основу инструмента за праћење часа. који 

примењује Школска управа. Инстументи су прилагођени Правилнику о квалитету рада 

установе. Кључни параметар су стандарди за наставу. Напоредо, час је праћен и 

коришћењем секвенцијалне анализе (СЕКА). Објективни показатељи, односно индикатори 

су били основ за разгвоор са наставником, а уједно нису остављали простор за анализу часа 

на основу доживљаја.  

 

Наставу изборних програма „Здравље и спорт“ и „Појединац, група и друштво“, у овој 

школској години, реализовао је наставник приправник са којим се посебно планирана и 

реализована сарадња. Акценат је био на свим параметрима, годишњи, месечни план, 

приремање за наставу, као и остали административни послови који су обавеза наставника, 

попуњавање педагошке документације – дневник, педагошка свеска. 

 



  

 

 
 
 

 

Треба напоменути сарадњу са наставнциима који су били ангажовани током ове школске 

године на замени. Ову врсту сарадње сматрам посебно захтевном јер је широк дијапазон 

искуства и припремљености за обављање послова наставника (од наставника без дана 

искуства до оних који су повремено ангажовани на овим пословима наставника).  

 

Током онлајн наставе, сарадња са наставницама се наставила путем платформе Мудл, путем 

телефона и мејла (савети о реализацији наставе, предлози веб алата, платформи, као и 

обавештавање наставника о Изменама Правилника о оцењивању) 

 

Педагошко-инструктивни рад са одељенским старешинама 

 

Током ове школске године посећено је 12 часова одељенског старешине: Неки часови су 

планирани од стране педагошке службе, на основу процене након класификација, а неки 

часови су реализовани на позив одељенског старешине.  

 

Присуство ванредним и редовним родитељским састанцима, на позив одељенских 

старешина, са циљем успостављања квалитетније сарадње између школе и родитеља. 

 

 

4 РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

Рад са ученицима обухватао је сарадњу различитог садржаја: након сваког класификациониг 

периода, обављани су разговори са ученицима који нису постигли успех и показали су да 

имају проблеме у процесу учења; рад са ученицима који имају здравствене проблеме 

различитог спектра, а којима је била неопходна подршка у континуитету; динамика живота 

и рада у школи, као и сваке године налаже дневно решавање актуелних тешкоћа ученика: 

незадовољство оценом,нерасположење изазвано различитим поводима, несугласице са 

наставницима, вршњачки конфликти и др.  

За све комуникације обављене са ученицима, обавештени су наставници, одељенске 

старешине,а  по потреби и родитељи.  

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

процене како педагога тако и осталих који учествују у решавању свих ситуација. ученика се 

не наводе, поштујући дискреционо право на тајност.  

 

Педагог је био у контакту са појединим ученицима током онлајн наставе, као и њиховим 

родитељима, у циљу превазилажења тешкоћа у онлајн настави, нарочито са учеником који 

похађа наставу по ИОП-у 1. Свим ученицима, путем управе школе и одељенских старешина 

дата је могућеност да педагога контактирају путем мејла.  
 

 

5 РАД СА РОДИТЕЉИМА И СТАРАТЕЉИМА УЧЕНИКА 

 
Сарадња са родитељима који су током школске године били незадовољни оценама и 

напредовањем свог детета. Такође, остварена сарадња између педагога и родитеља 

организована је понекад на иницијативу родитеља, а понекад на иницијативу педагога. 

Саветодавни део се односио на интензивирање сарадње са родитељима као веома важним 

фактором који опредељује квалитет живота и рада детета у школи.  

Резултат овако планирање сарадње је присуство ванредним родитељским састанцима у 

одељењу 1/5. 

Ни ове школске године, педагог није присуствовао ниједном Савету родитеља. 

Оставрен је контакт са родитељима путем мејла и телефона од марта до јуна 2020. године. 
 



  

 

 
 
 

 

 

6 РАД СА ДИРЕКТОРОМ  И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 
Сарадња се одвијала на дневном, недељном и месечном нивоу, на начин да се планирају 

заједничке активности, али и подносе извештаји о реализацији важних активности. Пракса у 

овој школи је да се понедељком у 13:30 часова одржи заједнички састанак на којем се 

договарају активности за предстојећу радну недељу.  

Када је у питању проблематика рада са ученицима, незаобилазна сарадња је са психологом 

школе.  

Сарадња са помоћником директора у непарној смени Урошем Тепавцем одвијала се током 

школске године, а интензивно на сваком класификационом периоду. Договаране су 

активности које се тичу рада одељенских већа, заједнички су се саветовали наставници који 

су ангажовани на замени. 

Сарадња током онлајн наставе са директором и сарадницима била је интензивирана управо 

због новонастале ситуације и планирања рада и подршке наставницима и ученицима током 

пандемије.  

 

7 РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 
Учешће у раду одељенских већа, континуирано.  

Учешће у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума, Стручних већа за област 

предмета. 

Учешће у раду тимова: Тим за професионални развој, Тим за развој школског програма, 

Стручни актив за школско развојно планирање, Тим за појачан васпитни рад, Тим за развој 

међупредметних компетенција, Развојни школски тим, Тим за обезбеђивање квалитета рада 

установе, Тим за самовредновање, Тим за превенцију насиља, Тим за инклузивно 

образовање, Комисија за упис ђака у први разред и формирање одељења прве године. 

Педагог је ове школске године био координатор четири Тима.  
 

 

8 САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Сарадња са стручним организацијама, као што је Друштво педагога, Градска секција 

стручних сарадника, Институт за психологију, Филозофски факултет Одељење за 

педагогију и андрагогију, Центар за социјални рад општине Звездара, општине Палилула 

и општине Стари Град.  Сарадња са Заводом за унапређивање образовања, Институт за 

модерно образовање, Удружењем „Дијебетес“, Горском службом за спасавање, 

Градским заводом за јавно здравље, Медицинском школом из Земуна и Саобраћајном 

школом. 

      Планиране су посете одређених Удружења током другог полугодишта, а које су         

      изостале услед пандемије.  
 

 

9 ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРЕПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНА 

УСАВРШАВАЊА 

 
Трећу годину за редом, план је садржавао, када је реч о стручном усавршавању, учешће на 



  

 

 
 
 

 

Конгресу психолога и педагога.  Ни ове шкослке године, ова врста стручног усавршавања 

није реализована.  

Педагог је учествовао на семинару одржаном у школи током фебруара месеца. Вођена је 

документација о раду током редовне, али и онлајн наставе.



 

38 
 

4.3 Извештај o раду библиотеке  

 
 

У школској 2019/2020. на пословима библиотекара ангажовани су следећи професори: 

Марија Богићевић, Крум Грујев, Томислав Ђокић, Биљана Бодирога, Јелена Рашевић, 

Мирјана Стојановић ( редослед према процентуалном ангажовању) 

Ученицима је библиотечки фонд био на располагању током целе године до марта 2020, када 

је услед пандемије Covid 19 и проглашеног ванредног стања у земљи долазаку школу био 

онемогућен. Према распореду горе поменутих наставника ученицима је била доступна  и 

могућност коришћења библиотечког простора- читаонице,  

Ревизија библиотеке је настављена као и унос преостале грађе  у електронски каталог. У 

електронском каталогу тренутно  је доступно око 7500 библиотечких јединица. У почетку 

школске године, услед унапређења матичне електронске базе и преласка на нови БИСИС,  

Шестој гимназији је био врло ограничен приступ бази, а у одређеном периоду и опсегу 

потпуно  онемогућен. Тај проблем је само делимично решен. 

Током октобра библиотекари Биљана Бодирога и Марија Богићевић су имале обуку у 

формирању базе корисника, коју су држале колегинице из Библиотеке града Београда. 

У новембру, 25, библиотека је у оквиру манифестације „Соњини дани“ организовала сусрет 

са списатељицом Јасминком Петровић, под називом „Све је у реду“ на којој је 

промовисана истоимена књига ауторке, која се бави разним проблемима тинејџерског 

узраста. Куриозитет је да радња свих прича смештена на Звездару и да се ради о ученицима 

Шесте гимназије. Дружење је пропраћено великим интересовањем и одзивом ученика, а  

протекло је у одличној атмосфери. Координатори Марија Богићевић и Биљана Бодирога. 

Поводом дана Светог Саве, 27.01.2020. у просторијама библиотеке је организована изложба 

паноа и макета, тема „ Српски манастири“. Кооридинатор проф. ликовног и библиотекар 

Биљана Бодирога. 

Трећа акција „Читајмо гласно“ , поводом националног дана књиге, 28. фебруара коју 

организује Друштво школских библиотекара Србије у циљу промовисања књиге, културе 

читања и читалачку писменост , одржана је у петак, 28. 2. 2020. Циљ ове акције је да се 

укаже на значај књиге и школске библиотеке у раду са ученицима и наставницима.. Ученици 

и наставници су позвани да у школској библиотеци, у учионици, испред школе, на 

игралишту, у парку... читају гласно једни другима омиљене стихове, цитате, делове 

омиљених књига, као и да разговарају о прочитаном. Требало би да покажемо да су школске 

библиотеке корисна и забавна места. Координатори акције су Јелена Рашевић и Мирјана 

Стојановић. 

Формирањем базе података за отпис расходованих књига и укључењем ученика у 

друштвено-користан рад бавио се Томислав Ђокић. Друштвено- користан рад у библиотеци 

је извођен током целе наставне године. 

Током године  библиотека је 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 

5 ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 
 
 

5.1  Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања у школи  

 
 
Планирани послови су реализовани кроз 4 састанка Тима, електронску преписку и учешће на 

стручним већима и конкретним активностима током школске године.  
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Током године Тим је у свом раду консултовао важеће Законе и прописе (на нивоу 

Школе, као и оне које је прописао државни орган).  

Због ванредне ситуације која је наступила од средине марта, Тим није имао редовне 

састанке већ су се чланови консултовали путем електронских средстава комуникације по 

потреби.  

 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.13/1 од 27.02.2020.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.  

- На почетку школске године разматрана су питања безбедности у школи и 

предложене мере за унапређење у сарадњи са инспекторком за малолетничку делинквенцију 

МУП-а Београд, Јованом Јоковић, школским полицајцем и радником обезбеђења. Посебна 

пажња посвећена је процедури реаговања у ситуацији када су непознате особе присутне у 

згради школе, као и начинима да се обезбеди школско двориште од непознатих посетилаца у 

току ноћи, због чега је школа упутила МУП-у Звездара неколико дописа. 

Са инспекторима МУП-а остварена је и сарадња у превенцији различитих облика 

непримереног понашања код ученика која се реализовала до прекида наставе због ванредне 

ситуације 

- Разматранa je припремa и реализацијa екскурзија за други, трећи и четврти разред.  

Припреме су изведене на нивоу одељења, радом одељењских старешина, и на нивоу разреда 

одржаним предавањем за све ученике уз учешће директора школе и школског полицајца. 

Вође пута су поднеле извештаје на седници Наставничког већа у којима је констатовано да 

на екскурзијама није било облика дискриминације, насиља, злостављања или занемаривања. 

Било је дисциплинских прекршаја друге врсте због којих су одељењске старешине већ 

предузеле одговрајуће мере по повратку са екскурзије, те покренуле појачан васпитно-

дисциплински рад. 

 

Задатак 2 – Евиденција о оствареним интервенцијама и снимање стања безбедности 

ученика 

У току школске године Тим је разматрао 4 насилне ситуације: 

Разматране су три насилне ситуације и две ситуације угрожавања безбедности у 

школи (присуство страних лица у згради и паљења ватре у кабинету хемије): 

- присуство три непознате особе у школи, због чега су реаговали директор, помоћник 

директора, радник обезбеђења и одељењске старешине ученика који су били у контакту са 

тим лицима, а о свим овим дешавањима обавештен је и МУП Звездара; 

- ситуација у којој је ученик 1-2. узнемиравао и застрашивао другог ученика из 

одељења због чега је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак; 

- Тим је разматрао и насилно понашање (вербално и физичко) ученика 1-8 по жалби 

родитеља ученице из одељења, због чега је против ученика покренут је васпитно-

дисциплински поступак,  а укључен је и Центар за социјални рад Звездаре. 

Због ванредне ситуације и прекида наставе планиране мере у оквиру појачаног 

васпитног рада нису реализоване у потпуности. 

   

 Задатак 3 – Вршњачки заштитни тим 

Од планираних превентивних активности, реализовано је: 
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- Радионица у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и 

експлоатације деце на интернету у Србији и Црној Гори“, водитељ Тања Златковић, 

наст.информатике и рачунарства. Присуствовало је 15 наставника наше школе (21.10.2019.); 

- Иста радионица одржана је и за родитеље на седници Савета родитеља (23.10.2019.); 

- Предавања на тему „Малолетничка делинквенција“ за све ученике другог разреда 

(октобар) и „Дигитално насиље“ за све ученике трећег разреда (децембар) одржала је Јована 

Јоковић, инспекторка МУП-а Београд, а предавање „Вршњачко насиље“ планирано за све 

ученике првог разреда, реализовао је Душан Гребљановић, инспектор МУП-а за 6 одељења 

(март); 

- Предавања на тему „Малолетничка делинквенција“ за ученике на седници 

Ученичког парламента (22.11.2019.) одржала је Јована Јоковић, инспекторка МУП-а Београд; 

- Предавања на тему „Малолетничка делинквенција“ за родитеље на седници Савета 

родитеља (23.12.2019.) одржале су Јована Јоковић и Снежна Сандић, инспекторке МУП-а 

Београд; 

 

Задатак 4 – Сарадња са родитељима 

Сарадња са родитељима је првенствено била усмерена на подстицање њихове 

партиципације на пољу опште безбедности ученика, укључивањем у планирање и 

реализацију активности усмерених на повећање безбедности и кроз учешће у превентивним 

активностима.  

 

Задатак 5 – Подршка наставницима 

Теме из области заштите ученика и превенције дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања су саставни део предложеног плана рада одељењских заједница. 

Остварена је сарадња са већином наставника и одељењских старешина у спровођењу 

конкретних превентивних активности и у интервенисању у конфликтним ситуацијама, али је 

неопходно даље радити на продубљивању те сарадње и јачању компетенција наставника и 

одељењских старешина у области бриге о ученицима и безбедности. 

 

Задатак 6 – Јачање спољашње заштитне мреже 

Остварена је добра сарадња са организацијама и институцијама у реализацији превентивних 

програма, у интервенцијама у насилним ситуацијама остварена је сарадња са МУП-ом 

Звездаре и Центром за социјални рад Звездаре. 

У име чланова Тима: 

Љиља Живанић, психолог 

 

5.2  Извештај о раду тима за инклузивно образовање Шесте 
београдске гимназије  

 
  
Чланови Тима за инклузивно образовање су Биљана Бодирога, Сандра Трпковић, Олгица 

Рајић,  Славица Влачо, Весна Чолаковић- Јовановић, Дубравка Радошевић и Љиља Живанић. 

Координатор тима је Љиља Живанић. Због ванредне ситуације од средине марта чланови 

Тима су се консултовали путем електронских средстава комуникације. 

Тим је одржао 4 састанка на којима су разматране следеће теме: 

- Конституисање тима за инклузивно образовање за школску 2019/2020.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 14 ученика којима је потребна помоћ у наставном процесу; 

Подаци добијени на почетку школске године од ученика и родитеља првог разреда 

показују да 38 ученика има неке тешкоће које могу утицати на наставни процес, што 

су значајни подаци за одељењске старешине. За десеторо ученика родитељи су 
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проценили да је потребан неки облик додатне подршке, а 3 ученика су били у процесу 

индивидуализације током школске године.  

На основу свих прикупљених података и кроз сарадњу са родитељима и предметним 

наставницима, у току школске године је остварен процес индивидуализације за 13 

ученика, а за 5 ученика је предложено праћење напредовања како би се утврдила 

потреба за индивидуализацијом; Један ученик (2-3) је радио по прилагођеном плану 

(ИОП1) за 5 предмета, а два ученика по ИОП-у2 (1-2 и 3-1).  Због измењених услова 

рада за те ученике је организована додатна подршка и помоћ у раду како би 

остварили постављене циљеве, за шта је била неопходна континуирана сарадње 

одељењског већа, родитеља и ученика. 

-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. 

- Организовање додатне подршке (ИОП1) за ученика У.С. 2-3 који је био у процесу 

индивидуализације а наставници су проценили да му је потребна додатна подршка у виду 

прилагођеног наставног програма за 5 предмета.  

- Организовање додатне подршке за два ученика који раде по ИОП-у 2, формирање тимова за 

додатну подршку ученика  и праћење реализације планова. Чланови тима су имали 

потешкоће у праћењу и вредновању тих планова због неажурности појединих предметних 

наставника у подношењу планова и извештаја о реализацији тих планова, о чему је 

обавештен директор , Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

- разматрано је и питање безбедности ученика који имају здравствене, психичке или развојне 

потешкоће а желе да иду на екскурзију и предложене мере. 

- Чланови тима су упутили препоруку Педагошком колегијуму да се чланови одељењских 

већа у одељењима 1-2, 2-3 и 3-1 где се налазе ученици који раде по ИОП-у, не мењају у 

наредној школској години јер те измене значајно ремете континуирану подршку ученицима 

што је и усвојено. 

- разматрана је и ефикасност помоћи ученици И.П. 4-4 у оквиру индивидуализације и 

предложене су мере за побољшање подршке ученици у предмету историје, што је довело до 

напредовања ученице у настави овог предмета. 

- Организација послова око израде извештаја о раду тима за текућу и планова рада за 

наредну школску годину.   

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЦЕСА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНОГ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020.Г. 

По разредима: 
Врста помоћи Индивидуализација  ИОП 1 ИОП 2 

Разред  Број ученика Број ученика Број ученика 

ПРВИ РАЗРЕД 2  1 

ДРУГИ РАЗРЕД 5 1  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 3  1 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 3   

Укупно  13 1 2 
 

Врсте проблема: 

Опис проблема  

Развојне специфичности 2 

Дуже одсуство са наставе  2 

Подршка у току лечења у ИМЗ-у и другим психијатријским установама за младе 10 

Подршка у току лечења у другим здравственим институцијама  2 
 

Врсте подршке: 

Опис подршке  

1. Индивидуализација   

Помоћ у организацији и реализацији плана учења и одговарања.  9 

Помоћ у појединим наставним областима. Конкретне препоруке дате предметним наставницима. 4 

2. Израда прилагођеног ИОП-а (ИОП1)  

За поједине предмете у току школске године 1 
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3. Израда измењеног ИОП-а (ИОП2) 2 
 

Учесталост подршке: 

Учесталост Број ученика 

континуирано 11 

Повремено, према потреби 4 

краткорочно 1 

 

У име Тима за подршку инклузивном образовању 

Љиља Живанић 

 

 
 

5.3  Извештај тима за  каријерно вођење и саветовање  

 
Координатор тима: Сузана Лазовић 

Чланови тима: Ана Јоковић, Ана Ковачевић, Андрија Влајић, Љиља Живанић, Марија 

Богићевић 

 

Тим је радио кроз два састанка и сарадњу чланова непосредно или путем електронске 

преписке. Постављени циљеви су реализовани, али је број активности кроз које је то 

постигнуто нешто мањи у односу на претходну школску годину због ванредне ситуације. 

Реализоване су различите активности и спроводена подршка ученицима у области 

каријерног вођења, а све то реализовано је кроз часове одељењског старешине, часове 

грађанског васпитања и верске наставе, ваннаставне активности наставника и активности 

педагошко-психолошке службе, при чему су неке активности  реализоване онлајн. 

Информације из ове области, контакти, адресе, линкови, догађаји и новости пласиране су  

ученицима на табли КВиС кутак, а информације о онлајн презентацијама и предавањима из 

ове области  прослеђиване су ученицима и током ванредне ситуације.  

У прилогу је табела у којој су основне информације о активностима које су у овој области 

реализоване ове школске године. 

 
Активност Професионална оријентација и каријерно вођење 

Термин Септембар 

2019. 

Место Часови предмета Грађанско васпитање 

Реализатори Ана Ковачевић, Игор Стогов 

Опис Писање ЦВ-а и мотивационог писма на основу личних карактеристика и компетенција 

помоћу приручника КВИС-а стр.3 до 13 и приручника ГВ4. 

Активност Информисање о факултетима 

Термин Септембар 

2019. 

Место Часови предмета Верска настава 

Реализатори Јелена Петрановић 

Опис Представљање Академије СПЦ за уметности и консервацију; упућивање на валидне 

изворе информисања за Богословски факултет СПЦ. 

Активност Посета Галерији САНУ – изложба Љубе Поповића 

Термин Септембар 

2019. 

Место Галерија САНУ, Београд 

Реализатори Јелена Рашевић 

Опис У оквиру изборног програма Језик, медији и култура организована је посета Галерији 

САНУ са циљем да се ученицима представи институција од културног значаја и живот и 

дело светског уметника. Учествовало 60 ученика другог разреда. 

Активност Свет рада и професионалног образовања 

Термин Октобар, 

новембар, 

децембар 2019. 

Место Часови предмета Грађанско васпитање 

Реализатори Наставници предмета  Грађанско васпитање у четвртом разреду, Игор Стогов, Ана 

Ковачевић 

Опис Планирање каријере и улазак у свет рада 4 часа;  

Самопроцена и вештине представљања личних карактеристика значајних за даље 

професионално образовање и рад 4 часа;  
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Мој план каријере; Разговор са послодавцем; Тражење информација значајних за 

професионално образовање и тражење посла 4 часа, Инфостуд послови, Јутјуб канали, 

Приручник ГВ4. 

Активност Трибина „Млади - како одабрати занимање“ 

Термин 29. 10. 2019. Место Општина Звездара 

Реализатори Ана Ковачевић 

Опис Национална служба за запошљавање, Привредна комора Србије, ТМФ и сл. о тржишту 

рада, дефицитарним и суфицитарним занимањима, избору занимања и каријерном вођењу. 

Учествовали ученици одељења 4-8, 3-1 и 3-2. 

Активност Предузетничко такмичење „Прва МЕФ лига знања“ 

Термин 2.11.2019. Место Општина Звездара 

Реализатори Ана Ковачевић 

Опис Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије МЕФ. 

Предузетничко такмичење ,,Прва МЕФ лига знања“ тимови одељења 4-7 и 4-8, пролаз у 

други круг. 

Активност БИЗИТ 2019 – Дигитална економија 2020, панел „Деца будућности“ 

Термин 7.11.2019. Место Клуб посланика, Београд 

Реализатори Наташа Ђурић Лазовић, Сузана Лазовић 

Опис Панел дискусији на којој се дискутовало о томе шта тржиште захтева и како се нове 

генерације укључују у пословне обавезе, о томе како ће се променити сва занимања под 

утицајем дигитализације и аутоматизације и о новом Мастер 4.0 студијском програму  

присуствовало је 17 ученика првог и трећег разреда. 

Активност Конференција „ Дијалог за младе“, крај прве фазе пројекта „Знањем до посла“  

Термин 18.11.2019. Место Зира, Београд 

Реализатори Марија Филиповић, Сузана Лазовић 

Опис На конференцији су презентовани главни резултати и добре праксе у приступима 

пројеката „Знањем до посла“ и „ Подстицање запошљавања младих“, а одржана је и панел 

дискусија о изазовима у запошљавању и оснаживању младих, са излагањима националних 

и међународних експерата. Конференцији присуствовало четворо ученика трећег и 

четвртог разреда. 

Активност Посета компанији „ Нордеус“ 

Термин 19.11.2019. Место Компанија „Нордеус“, Нови Београд 

Реализатори Мирјана Јелић, Сузана Лазовић 

Опис Посета је организована у оквиру манифестације „Новембарски дани Соње Жарковић“ . 

Компанију је посетило 25-оро ученика свих разреда наше школе заинтерресованих за ИТ 

и област компјутерских игара. 

Активност Радионица „Каријерно ћаскање“ 

Термин 22.11.2019. Место Шеста београдска гимназија 

Реализатори Данијела Иличин, Сузана Лазовић 

Опис У „Соњиним данима“ за госте из ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца и ученике 

првог разреда наше школе организована је радионица „Каријерно ћаскање“ коју су 

реализовале Тамара Срећковић, Милица Берић ( Центар Инвентива) и Мирјана Јефтенић 

(ГИЗ). Ученици су кроз различите кораке у радионици оснажени у препознавању својих 

могућности и избору будућег занимања. 

Активност Посета Paper Girl Gallery Hub -у 

Термин 26.11.2019. Место Paper Girl Gallery Hub, Београд 

Реализатори Сузана Лазовић 

Опис Кроз ову посету смо нашим ученицима представили различите програме и активности 

које могу да им користе у њиховим будућим каријерама, а у домену запошљавања младих 

и препознавању прилика у свету посла. И ова активност реализована је у оквиру „ 

Соњиних дана“, а хаб је посетило 10-оро ученика трећег разреда. 

Активност Лични брендинг - предавање 

Термин 3.12.2019. Место Шеста београдска гимназија 

Реализатори Сузана Лазовић 

Опис Предавање на тему личног брендинга, његовог значаја и утицаја на каријерне путеве и 

успешну каријеру одржао је Марко Цветковић, директор маркетинга компаније A&P DOO 

Pepsi Srbija i Crna Gora. Предавању присуствовало 40 ученика свих разреда. 

Активност Са кустосом на ти  

Термин 4.12.2019. Место Шеста београдска гимназија 

Реализатори Биљана Бодирога 

Опис Ученици су разговарали са кустоскињом Народног музеја Марином Пејовић између 

осталог и на тему посла кустоса, наставку њиховог школовања и избору факултета. 

Активност Радионица „Шта бих волео да будем кад порастем“ 

Термин Децембар 2019. Место Час одељењске заједнице 

Реализатори Ана Ковачевић 

Опис Препорука за ЧОЗ свим одељењским старешинама четвртог разреда од стране психолога 

школе да један ЧОЗ одрже на тему Професионална оријентација. Радионица „Шта бих 
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волео да будем кад порастем“ (Умеће одрастања, стр.72). 

Активност Студије у Бечу на енглеском језику 

Термин 17.12.2019. Место Хотел Хилтон, Краља Милана 35, Београд 

Реализатори Заинтересовани ученици одељења 4-8 

Опис Студирање у Бечу, аплицирање, трошкови живота и сл. 

Активност Припрема за тест опште информисаности 

Термин Децембар, 

2019. 

Место Часови предмета Верска настава 

Реализатори Јелена Петрановић 

Опис Анализа прошлогодишњих тестова опште информисаности 

Активност Читајмо гласно 

Термин 28.2.20202. Место Шеста београдска гимназија 

Реализатори Мирјана Стојановић, Јелена Рашевић 

Опис Поводом националног дана књиге коју организује Друштво школских библиотекара 

Србије у циљу промовисања књиге, културе читања и читалачку писменост организована 

је ова културно-образовна наифестација. Учествовало је 10 ученика другог и четвртог 

разреда. 

Активност Припрема за студирање – презентација факултета у оквиру професионалне оријентације, 

час одељењске заједнице. 

Термин 6.3.2020. Место Час одељењске заједнице 

Реализатори Ана Ковачевић 

Опис Препорука за ЧОЗ свим одељењским стрешинама четвртог разреда од стране психолога 

школе - Припрема за студирање. Часу одељењске заједнице гостовао асистент Машинског 

факултета са  информацијама о студијама. 

Активност Информисање о факултетима 

Термин 9.3.2020. Место Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије МЕФ 

Реализатори Ученички парламент, наставник сарадник Ана Ковачевић 

Опис Креативна радионица Знањем до будућности, тема ,,Јавни наступ“ позив за све ученике 

преко Ученичког парламента. 

Активност Посета компанији Мајкрософт 

Термин 9.3.2020. Место Управна зграда Мајкрософта, Београд 

Реализатори Биљана Новаковић 

Опис Посета поводом Дана девојчица 

Активност Активности подршке каријерном развоју ученика средњих школа 

Термин Април, 2020. Место Темпус - онлајн 

Реализатори Онлајн пријаве ученика, Ученички парламент, наставник сарадник Сузана Лазовић 

Опис Фондација Темпус у склопу активности Euroguidance и Информативног центра 

организовала је вебинар „Како савладати трему пред пријемни испит“ и Индивидуалне 

консултације – разговоре као вид подршке у доношењу одлуке на питање „ Шта да радим 

после матуре?“ 

Активност Електротехнички факултет у Београду, презентација и информисање 

Термин 16.5.2020. Место Онлајн, ZOOM платформа 

Реализатори Одељењске старешине одељења четвртог разреда 

Опис Представљање Електротехничког факултета, Виртуелни дан отворених врата 

Електротехничког факултета у Београду и пријава путем линка 

http://tiny.cc/etf2020  

Активност Правни факултет у Београду – презентација и информисање 

Термин Мај, 2020. Место Онлајн 

Реализатори Игор Стогов 

Опис Представљање Правног факултета 

www.ius.bg.ac.rs 

Активност Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране 

Термин 2.6.2020. Место Онлјан пријава и праћење на РВ и ПВО 

Реализатори Ученички парламент, наставник сарадник Ана Ковачевић 

Опис Ученици 4 разреда су обавештени о Конкурсу Министарства одбране и Војска Србије за 

пријем лица из цивилства за подофицире на неодређено време за обуку подофицира 

Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране. 
Активност Индивидуални саветодавни рад са заинтересованим ученицима 

Термин Током целе 

школске године  

Место Шеста београдска гимназија 

Реализатори Љиља Живанић, психолог 

Опис - Свечани пријем ученика основних школа заинтересованих за упис наше школе ове 

године није реализован због ванредног стања 

- Анкетирање ученика првог разреда о разлозима уписа гимназије и даљим 

професионалним плановима. 

- Индивидуални разговори са ученицима (9 ученика) 

http://tiny.cc/etf2020
http://www.ius.bg.ac.rs/
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- Израда предлога плана рада одељењске заједнице са темама каријерног вођења и 

професоналне оријентације и материјалима за рад 
 
 

 

5.4  Извештај о раду тима за стручну помоћ за примену ИКТ 
 

 
Чланице тима: 

Татјана Златковић, Снежана Марковић (координатор), Оливера Михаиловић, Биљана 

Новаковић, Гордана Ћеранић.  

Тим се бави пружањем подршке свим запосленим у примени ИКТ. 

Преглед планираних и реализованих активности: 
Планирана активност Реализација 

Подршка у коришћењу Ес-

дневника 

Татјана Златковић, Биљана Новаковић, перманенто пружају подршку у 

коришћењу електронског дневника 

Анализа Селфи-извештаја и 

активности на подизању 

дигиталне зрелости школе. 

Анализа је започета, али због епидемије активности су прекинуте. 

Услед новонасталих околности поједине активности за подизање нивоа 

дигиталне писмености су ипак предузете: сви наставници су организовали 

наставу својих предмета путем интернета предавали планове онлајн, 

учествовали у седницама наставничког већа и стручних већа на платформи 

Мајкрософт Тимс.  

Настава се одвијала на различитм платформама, у зависности од тога за коју 

су наставници прошли обуку претходних година или самостално савладали. 

Сви чланови тима су по потреби, на почетку наставе на даљину пружали 

подршку колегама за рад на платформама (Гугл-учионица, Мудл, Едмодо, 

Пи-Би воркс). 

Одржавање школског вебсајта Биљана Новаковић одржава вебсајт. По потреби ангажују се и други 

чланови тима на пословим априреме или ажурирања. 

Подршка у коришћењу веб 

алата у настави 

Оливера Михаиловић, Гордана Ћеранић реализовале обуку. Са успехом су 

савладали обуку: Владимир Тасић, Игор Стогов, Александра Јарић, 

Светлана Златановић, Тамара Бакић,  Јелена Рашевић и Драгана Мандић.  

Одржавање и подршка у 

коришћењу система за 

управљање учењем Мудл 

Снежана Марковић реализовала обуку. Курс је и даље доступан на 

skola.vigimnazija.edu.rs 

Пружена подршка активу географије и уметности – целокупна настава на 

даљину из предмета географија, музичка култура за I и III разред и уметност 

и дизајн за III разред реализовани на овом систему.  

Формирана „Зборница“ – веб место за обавештавање, стручне савете и 

предају планова.   

Подршка у коришћењу 

интерактивних табли у 

настави 

Активност је планирана али због епидемије није реализована. 

Обрада текста и прелом 

Годишњег извештаја о раду 

школе 

Активност није била евидентирана у плану, али је реализује Наташа Ђурић 

Лазовић 

Обрада текста и прелом 

Годишњег програма рада 

школе 

Активност није била евидентирана у плану, али је реализује Снежана 

Марковић 

 

 

 

5.5  Извештај Стручног тима за реаговање у кризним 
ситуацијама 

 
Извештај Стручног тима за реаговање у кризним ситуацијама - Тим је ове школске године интервенисао 

поводом трагичне смрти ученице 2-6 и ученице. У току ванредног стања организована је подршка ученицима, 

родитељима и наставницима путем штампаних материјала и онлајн консултација. 
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5.6  Извештај Стручног тима за појачан васпитни рад 
 

Појачан васпитни рад је остварен кроз сарадњу одељењског старешине са ученицима, родитељима, 

стручним сарадницима, директором и помоћницима директора, као и са релевантним институцијама, а кроз 

активности индивидуалног рада, групног рада са одељењском заједницом и кроз консултације.  

У појачаном васпитном раду било је укупно     ученика. 

 

 

 

 

5.7 Извештај Тима за сарадњу са породицом  

 
Сарадња са родитељима и породицом ученика остварена је кроз следеће активности: 

- предлог тема одељењским старешинама за одељењску заједницу и родитељске састанке; 

- сарадња са родитељима у идентификовању ученика са потребама за индивидиулни начин 

рада,  у интервенцијама у насилним ситуацијама, у појачаном васпитном раду и друштвено-

корисном раду; 

- прикупљање података од ученика и родитеља првог разреда о досадашњим постигнућима, 

условима живота, професионалним плановима и здравственим специфичностима; 

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

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

 - сарадња кроз рад Савета родитеља и родитељске састанке; 

- индивидуални саветодавни рад са родитељима.  

 

 

5.8  Извештај о раду тима за слободне активности 

 

 
Извештај о раду за школску 2019/2020. 

Чланови тима били су: Владимир Милутиновић, Дубравка Носовић, Андрија Влајић и 

Драгана Мишић (руководилац тима) 

Предвиђене активности тим је спровео, али проглашење пандемије и ванредног стања 

утицало је да активности буду прекинуте. Како руководиоци пројекта подносе своје 

извештаје сматрамо да није потребно све понављати.  

Став је да су ваннаставне активности веома заступљене у школи, као и бројне 

манифестације. Истичу се „Соњини дани“ а „Дани патријарха Павла“ нажалост због 

насталих околности нису реализовани. Велики број ученика је узео учешће на такмичењима 

и смотрама ове школске године, а такође био је велики одзив ученика и у другим 

манифестацијама и акцијама. 

 

          Драгана Мишић 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

5.9 Извештај о раду Тима за заштиту животне средине 

 

Башић Јасминка, Грујовић Данијела , Ђуровић Љубица , Калинић Славица, , Трпковић 

Сандра 

Због дужег боловања наставнице С.Калинић у раду тима учествовала је В.Параушић чије је 

учешће у раду тим и предложио претходне школске године. О овој променим консултован 

помоћник директора. 

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

тешкоћама,начинима реализације,остваривању контаката, подизању еколошке свести  о 

променама у природи које су настале деловањем човека и улози појединца у очувању и 

заштити животне средине.Други састанак одржан је on line где се договарало о плану и 

оствареним резултатаима тешкоћама под овим новонасталим околностима изазваних 

пандемијом вируса.                                                                                                                                   

–Ове године није остварена је сарадња са ваншколским институцијама (Институт 

Винча,Биолошки факултет,Хемијски факултет,ФОН,али је остварена сарадња са 

Пољопривредним факултетом.    „Утицај генетички модификованих организама на здравље 

људи и околину“ - проф. Вера Ракоњац са Пољопривредног факултета, 25.12.2019. године, 

Шеста београдска гимназији, ученици II и IV разреда .                                                                                                                                                                      

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

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

индустријализације,генетичким и здравственим ефектима нарушене и загађене животне 

срединеи о проблемима угрожености и заштити жживе и неживе природе и тиме стекли 

одређена знања и вештине које ће им помоћи да буду еколошки свесни и одговорни чланови 

друштва и активни учесници у заштити и унапређењу животне средине. У току наставе на 

даљину ученици су имали прилике да да се упознају са изворима и заштити од загађења, 

инфекција и начинима заштите.       

18.10.2019. године у Дому омладине присуствовалисмо Х међународном фестивалу зелене 

културе и панел дискусији: „Стартапи за чистију будућност#. Међународни фестивам зелене 

културе GREEN FEST је манифестација посвећена екологији и заштити животне средине, 

која кроз филмске, образовне, изложбене и активистичке програме подстиче културу 

живљења у складу са зеленим вредностима. 

Одређене активности везане за мереље и заштити од буке и практични приказ није 

реализован из већ наведених разлога.                                                                                                                                                                                

Захваљујемо се и колегама који су и својим појединачним акцијама учествовали у 

подизању еколошке свести и очувању животне средине.                                                                                                                                                 

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

активно учествује у промовисању активности у циљу заштите животне средине и 

организује предавања и радионице.                                                                                                                                                                            

–Остварена добра  међусобна сарадња .     

 

5.10 Извештај Тима за међупредметене компетенције  

 

Чланови Тима: Радошевић Дубравка, Ковачевић Ана, Срзић-Бранковић Драгана и, 

Стојчић Маја. 

Наставници су ове школске године код ученика развили компетенције: компетенцију 

за комуникацију, рад са подацима и информацијама, дигиталну, решавање проблема, 

сарадњу, вештине комуникације у демократском друштву, брига о здрављу, еколошку, 

естетску, предузетничку и вршњачку едукацију, помоћу заједничких часова, ваннаставних 

активности, пројектне наставе, секција и сл. Састав чланова Тима се није мењао од прошле 

године. Сарађивали смо према потреби мејлом и вибером и прикупили информације такође 

вибером од руководилаца Стручних већа 10.7.2020. 
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Специфичност ове године је та што се помоћу онлајн наставе од марта 2020. 

реализована корелација свих предмета са предметом Рачунарство и информатика. Добит за 

ученике је та што су своја знања представили кроз мноштво дигиталних домаћих радова, 

развили су већину наведених компетенција, вредновани онлајн формативним оценама што 

су могли видети непосредно након вредновања, нису били ограничени на 45 минута у раду 

већ су седмично постављани и рађени задаци. Активности на Мудлу, Гугл учионици, 

Едмонду, Библи воркс-у. 

Примери постигнутих међупредметних компетенција: 

- Час на тему ,,Врање и Коштана Борисава Станковића,,. Реализовали су наставници 

Географије Јасна Перић , Ликовне културе Урош Тепавац, Српског језика и 

књижевности Славица Влачо у свечаној сали у одељењима 3/8 и 1/7 датума 6.12.2019. 

Било је око 15 наставника различитих Стручних већа. Обављена је евалуација часа. 

- Корелација Географије, Историје, Енглеског језика и Информатике и наставника 

Ковачевић Ане, Драгане Мишић, Сандре Плазибат и Јасне Перић је изведена на 

етвининг порталу на тему ,,Очистимо Дунав, очистимо Црно море,,. Носилац пројекта 

одељење 2/7 али и друга одељења прве, друге и трећег разреда по потреби. Активност 

је започета као пројекат у септембру 2019. са још 6 школа из Европе, у виртуелној 

учионици и даље је у току до 2022 године. 

- Корелација и интердисциплинарног часа Српског језика и књижевности наставника 

Мине Павловић и изборног предмета Уметност и дизајн Томислава Ђокића на тему 

Реч и слика: илуминирани манискрипт, одржан је 28.11. 2019. у одељењу 2/4. 

- Биљана Бодирога и Љиља Маловић Козић су из предмета Ликовна култура и 

Филозофија оствариле корелацијску сарадњу и угледни час ,,Сусрет Филозофије и 

Ликовне културе у надреализму,, у четири одељења Друштвеног смера, уследила је и 

изложба фотографија и евалуација рада. 

Друштвене науке: 

- Наставници Филозофије Љиља Маловић и Владимир Милутиновић су одржали 

заједнички час у 4/1. Међусобна посета часова Тамара Бакић, наставница Социологије 

и Владимир Милутиновић у 4/4. Тамара Бакић је позвала наставника Грађанског 

васпитања Ану Ковачевић на час Социологије у 4/8 одржан 25.11.2019. Посета часу су 

извели и Владимир Милутиновић и Носовић Дубравка наставница Психологије у 

одељењу 2/6. Тамара Бакић и Будимир Рондовић наставник Социологије су извели 

међусобну посету часу 27.11.2019. у 4/4. Тамара Бакић и Јелена Рашевић, наставница 

Грађанског васпитања су извеле међусобну посету часу 29.11.2019 у 4/9. Игор Стогов 

Грађанско васпитање и и Јелена Петрановић, Верска настава су имали заједнички час 

22.11 у одељењима 2/1 и 2/10 као и 29.11.2019. у 4/1,4/2 и 4/9. Миљана Бјелановић 

наставница Устава и права грађана и Игор Стогов су имали заједнички час 28.11. у 

одељењу 4/7. Тамара Ђорђевић наставница Психологије и Игор Стогов су имали 

заједнички час 28.11.2019. у 4/5 и 4/6. Закључак овог Стручног већа је да је код 

ученика изражена компетенција: решавање проблема, сарадња, вештине комуникације 

у демократском друштву. 

Стручно веће Уметности извело је међусобну посету часовима Томислав Ђокић, 

Душка Кисин и Биљана Бодирога из предмета Уметност и дизајн, Музичка култура и 

Ликовна култура.. 

План рада Тима за развој међупредметних компетенција за школску 2020/2021 

се састоји у томе да се и даље реализују међупредметене активности усмерене на 

развој наведених компетенција код ученика. 

Тим за међупредметне компетенције. 

5.11 Извештај о раду пројектног тима  

 
 

координатор Сандра Плазибат 

 

Током ове школске године Пројектни тим обављао је консултације онлајн и на основу 

предлога планирао активности за следећу школску годину. Извештаји о сваком 

појединачном пројекту послати су у засебним документима. 
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 Припрема еTwinning пројеката ,,Good Practices of Democracy“. Пројекте смо 

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

потврде о  учешћу у истим. Пројекат није био планирани на почетну, али смо се у 

току школске године одазвали позиву колега са еTwinning портала. (координатор  

Ана Ковачевић) 

 Junior Achievement Serbia који ће наставити да развија предузетничке вештине код 

младих. У питању су волонтерске акције у којима се вежбају комуникација, сарадња и 

поверење у предузетничким активностима. Реализована је обука ученика у оквиру 

секције у школи, као и такмичења према плану и програму.  Учесник Марко 

Глигоријевић је освојио прво место на Регионалном такмичењу 21.фебруара. Ученици 

Марко Глигоријевић, Петар Рацић, Вукашин Митровић и Андрија Јовановић 

учествовали су са савојом компанијом „Loonar“ на регионалном такмичењу. Ученици 

Милосављевић Ана, Савковић Анастасија и Трмчић Виктор учествовали су са својом 

компанијом „CyclingGO”на регионалном такмичењу. Обе компаније су похваљене. 

(Координатор Гордана Ћеранић).  

 Пројекат InnoSchool Learning System планиран за друго полугодиште није одржан 

услед корона вируса. (координатор  Ана Ковачевић) 

 Конкурисали смо са два завршена пројекта за ознаку квалитета школе. Први пројекат 

,,Добри примери демократије” је радило осам европских школа где је свака школа 

представљала примере демократије кроз теме Толеранција, Слобода, Суђење, 

Једнакост, причу из своје историје, логое, постере, ју тјуб канале, међународне 

празнике и сл, помоћу различитих веб алата и на енглеском језику.  

Други пројекат ,,Сви смо ми помало мигранти, зар не?“ радило је 15 европских 

држава где смо на платформу постављали наставне материјале које смо обрађивали на 

часу географије за трећи разред што је и било у наставном плану и програму. 

Очекујемо процену квалитета на основу ова два пројекта да би смо као школа могли 

да наставимо рад у будуће на платформи. 

Такође смо започели етвининг пројекат ,,Очистимо Дунав, очистимо Црно море,, са 

још 6 земаља у региону. Наставни материјал се ради у корелацији Географије, 

Историје, Енглеског језика и ИТ предмета. Теме су представљање природних и 

друштвених вредности Подунавља и Црног мора, загађење река, последице и 

заједнички предлози решавања проблема према унапред утврђеном плану наставника. 

Организовали смо фб групу, воцап и комуницирамо вебинером. Обучавамо ученике 

да раде у разним алатима (Prezi Power point, Padlet, Canva poster, Kahoot kviz, Google 

kviz, Wordart, Vivavideo, photofunia, logomaker, blur photo). Очекује се укључење и 

других земаља чланица и школа којим шаљемо позиве, окончање је 2022. године а 

могућа је и размена ученика у колико се пројекат  одобри у Ерасмусу. За сада радимо 

само на платформи и мењамо наставни материјал уз заштиту података ученика. 

(координатор  Ана Ковачевић) 

 УНЕСКО клуб (координатор Јасна Перић) 

У реализација планираних активности учествовало је најмање шездесет ученика 

школе. Одржано је 18 часова и девет дана студијског путовања. 

Активности чланова клуба усмерене на промовисању културног наслеђа и природних 

врености остварене су кроз следеће акције: 

o Обележавање 16 година УНЕСКО клуба школе. 

o Обележавање датума од значаја, уврштених на листу УН. 

o Посета културним догађајима, Фестивалу науке и музејима. 

o Учешће у едукативним скупу Географски диктат. 

o Припрема и реализација пројектног истраживачког студијског путовања 

„Италија-Француска-Шпанија 2020.“ од 05. до 13.фебруара 2020. године. 

Због пандемије Covida 19 друге планиране активности нису реализоване. 

 Сарадња са школама у дијаспори (координатор Јасна Перић) 

Током ове године реализовали смо део пројекта „Сусрети гимназијалаца 2019“ и 

„Српско културно наслеђе без граница“. Одржано је 56 часова, рачунајући и 

активности у време посете партнера наше школе, с ученицима првог, другог и трећег 

разреда. Тридесет ученика школе примили су своје вршњаке, Србе из региона. 
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У оквиру сарадње ученици и наставници гимназије „Доситеј Обрадовић“ из 

Темишвара, гимназије „Никола Тесла“ из Будимпеште и гимназије „Кантакузина 

Катарина Бранковић“ из Загреба боравили су три дана у Београду и нашој школи.    

Други део пројектних активности нисмо реализовали због пандемије Covida 19. 

 Сарадња са школама у дијаспори (координатор Јасна Перић) 

Током ове године реализовали смо део пројекта „Сусрети гимназијалаца 2019“ и 

„Српско културно наслеђе без граница“. Одржано је 56 часова, рачунајући и 

активности у време посете партнера наше школе, с ученицима првог, другог и трећег 

разреда. Тридесет ученика школе примили су своје вршњаке, Србе из региона. 

У оквиру сарадње ученици и наставници гимназије „Доситеј Обрадовић“ из 

Темишвара, гимназије „Никола Тесла“ из Будимпеште и гимназије „Кантакузина 

Катарина Бранковић“ из Загреба боравили су три дана у Београду и нашој школи.    

Други део пројектних активности нисмо реализовали због пандемије Covida 19. 

 

Пројекат ,,Квалитетно образовање за све” у организацији Савета Европе. 15 

наставника, педагог, психолог школе и директор је радило на попуњавању формулара кроз 

који смо предсатвили наставне и ваннаставне активности школе а односе се на поштовање 

различитости (укључујући економске, социјалне, културне, верске, националне и језичке 

разлике). Пријавни формулар је потврдио да наставници наше школе промовишу 

демократску културу и мотивисани су за инклузију, борбу против дискриминације, 

превенцију насиља, сарадњу са локалном заједницом, развој уважавања, поштовања 

личности свих грађана, интеркултурално учење и поделу искуства са другим школама. 

(координатори Aна Ковачевић и Тамара Ђорђевић) 

Пројекат ,,Са Шестом у акцији” није реализован, јер до мар месеца нису успела да 

се обезбеде финансијска средства, а онда је наступила ванртаедна ситуација. (координатор 

Сузана Лазовић) 

 

 

 

 
 

 

СEКЦИЈE 
 

5.12  Извештај о раду литерарне секције 

 

Одржано је 9 часова Литерарне секције. Учествовали су ученици II8: Ања радојевић и 

Невена Мирчић, IV3: Матија Мишић, Милица Стошић, Милица Јоксовић и IV4: Јефимија 

Секуловић и Оливера Николић.  Активности су се односиле на сарадњу са новинарском 

секцијом школе, часописом за професоре и ученике средњих школа Огледало, као и писање 

беседа на регионалном такмичењу у Математичкој гимназији, на којем је Оливера Николић 

освојила друго место.  

5.13 Извештај о раду лингвистичке секције  

 

 
Одржано је укупно 14 часова Лингвистичке секције, на којима су разматрана језичка 

питања по предвиђеном плану. У склопу секције је рађена и припрема ученика за такмичење 

из језика и језичке културе, које није до краја реализовано услед ванредног стања у земљи, те 

су садржаји предвиђени за више нивое такмичења (окружни, републички) остали 

необрађени. Наставник-ментор је Мина Алексић 
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5.14 Извештај о раду МУР (мала уметничка радионица) 

 
 

Чланови МУР секције су у октобру припремили филм Бивши ђаци Шесте садашњим 

ђацима који је приказан у фрагментима током приредбе за дан школе. У оквиру Савиндана 

филм је у потпуности монтирао и за приказивање припремио Урош Тепавац. Филм је 

постављен на сајт школе. Ученици су припремили Новогодишњу представу за децу 

запослених. Пројекат You perform ЈДП-а чији је партнер Талија театар из Хамбурга за који је 

на аудицији изабран Димитрије Попмихајлов био је планиран за мај, али је због пандемије 

вируса трансформисан у онлајн верзију. Исти учесници ће припремити нову презентацију 

која је планирана за мај месец 2021. у Хамбургу. У пројекту учествују још три позоришта из 

Немачке, и групе из Француске, Холандије и Мађарске.Остали планови и програми нису 

реализовани због пандемије. Руководиоци секције су Урош Тепавац, Тамара Кречковић и 

Славица Влачо. 
 
 

5.15  Извештај о раду новинарске секције  

 
Укупан број ученика у Новинарској секцији је 20. Одржано је 25 часова, већински су 

реализовани онлајн. Објављена су два часописа на сајту школе. Кординатор секције је 

Зринка Шандор. Сарадник је била Данијела Вујисић. Сарадници лектори били су: 

Славица Влачо, Олгица Рајић, Алексић Мина и Иличин Данијела.  
 

5.16 Извештај о раду рецитаторске секције  

 
У раду Рецитаторске секције учествовали су следећи ученици: Анђелија Кадијевић 

(1/9); Петар Рацић (3/9); Ана Гојковић (1/8); Маја Марковић (1/9) и Никола Ристић (3/3). 

Ученици су током године дали свој допринос школским манифестацијама. Чланови 

Рецитаторске секције Шесте београдске гимназије припремали су се за учешће на 

такмичењу рецитатора у Пан театру, у општини Звездара, које је  отказано због 

епидемије корона вирусa.  Такође, отказано је и такмичење „Краљевство поезије“, које се 

сваке године, традиционално, одржава у част глумца Петра Краља, а за које су се 

припремали рецитатори Анђелија Кадијевић, Петар Рацић и Никола Ристић. Наставник- 

ментор је Весна Чолаковић Јовановић.  

5.17 Избештај о раду ликовне секције 

 

У оквиру манифестације Новембарски дани Соње Жарковић одржани су: 

1. Угледни час, 19.11.2019. године, „Сусрет филозофије и ликовних уметности у 

надреализму“. Час су осмислиле и реализовале наставница филозоифије Љиљана Малаовић 

и наставница ликовне културе Биљана Бодирога, у оквиру ликовне секције и 17 ученика 

четврте године друштвено-језичког смера (41 2 уеника, 42 5 ученика, 435 ученика, 44 5 

ученика). 

2. „Са кустосом на ти“ 26.11.2019. године, предавање и разговор са кустоскињом 

Народног музеја Марином Пејовић, присуствовали су ученици првог, другог, трећег и 

четвртог разреда гимназије. 

 

Поводом Дана светог Саве 27.1.2020. постављена је изложба радова, плаката и макета 

српских средњовековних манастира, ученика друге године друштвено-језичког смера, у 

простру школске библиотеке. Ученици су били подељени у 12 група, три групе по одељењу, 

а изложено је 9 радова. 

 

Биљана Бодирога 
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5.18 Извештај филозофске секције (Дебатни клуб)о раду  
 

Наставници: Владимир Милутиновић и Љиљана Маловић Козић 

Секција је радила само у току првог полугодишта, због преласка на онлине наставу у 2. 

полугодишту. Било је 5 састанака у току октобра и новембра 2019. и одржан је дебатни 

турнир децембру 2019. (16, 17 и 20. децембра). 15.10. 2019. организована је трибина "Време 

рокенрола" на којој је гост био наш познати новинар Зоран Пановић. На трибини је 

учествовало око 20 ученика. Редовнији ученици на секцији су били: Милан Митрески, Јања 

Коздеровић, Катарина Савић, Тамара Баранин (4-9), Хелена Драговић, Елена Јанковић (4-6), 

Сара Јусуфовић (4-7), Симеон Драгић, Анастасија Васовић, Јована Стијепић и Јована 

Ненадић (4-5), Вук Симић, Вук Остојић и Јана Стојановић (2-10).  

 

На турниру који је организован у децембру 2019, учествовало је 12 екипа са 27 ученика из 

разних одељења и различитих разреда. Турнир су организовали, уз помоћ наставника, 

ученици Милан Митрески (4-9) и Елена Јанковић (4-6) и били су спремни да се ангажују и 

око пролећног турнира, али нас је прелазак на онлине наставу спречио у томе. У жирију 

полуфинала учествовали су ученици Марија Ненадић (3-6), Урош Булатовић и Марко 

Глигоријевић (3-9), а у финалу су део жирија били и професори Љиљана Маловић Козић, 

Људмила Башић и Жељко Матић. У односу на план секције за ову годину, трибински 

програм је реализован у мањем обиму од планираног, али је одржан дебатни турнир. 

Ученици који су учествовали: Катарина Тешић, Милан Митрески, Милица Мишић, Душан 

Смољан, Матија Максимовић, Милица Мишић, Душан Смољан, Матија Максимовић, Сања 

Милосављевић, Тијана Пејић, Милица Лазић, Андрија Јовановић, Александар Васковић, 

Јована Стијепић,  Јована Ненадић, Илија Базић, Марија Аћимовић, Јана Стојановић, Вук 

Симић, Вук Остојић, Невена Никић, Наталија Цицмил, Тамара Баранин, Јања Козодеровић, 

Петра Маравић, Ана Шевић, Елена Јанковић, Хелена Драговић, Никола Бајић, Сава Грбић. 

 

У оквиру манифестације ,,Новембарски дани Соње Жарковић,, у сарадњи са Биљаном 

Бодирогом, реализован је јавни час: ,,Сусрет филозофије и уметности надреализма,,. Том 

приликом смо показали да се уметност не обраћа само перцепцији већ, мишљењу и  

рефлексији, о чему је експлицитно сведочио Рене Магрит. Наиме,  Салвадор Дали, Хуан 

Миро, Рене Магрит, Макс Ернст били инспирисани у свом стваралаштву не само Фројдовом 

науком, већ и аналитичком филозофијом, ставовима Мишела Фукоа, као и многим другим  

филозофима. Пројекат  су реализовали ученици: Јована Анђелковић и Ања Предић из 4/1. 

Ана Станковић, Ана Стојановић, Ана Радаковић и Добрила Тодоровић из 4/2, Марко Крстић, 

Лука Миљковић, Милица Стошић и Јован Шешум из 4/3, Лазар Вујић, Игор Вукосављевић, 

Катарина Јовић, Ива Перуничић и Лука Стаменковић из 4/4. 

 

 
 

5.19 Извештај о раду секције Активан грађанин 
 

Наставница: Ана Ковачевић 

Позвани смо на Интернационални филмски фестивал особа са инвалидитетом – BOSIFEST 

2019. ,,Портрет емоција,, о осетљивим друштвеним групама 22. октобра 2019. у 

Југословенској кинотеци, Узун Миркова 1. Ученици који су гледали пројекције филмова из 

одељења 4/8 су Ива Ђоковић, Ивана Стјепчевић, Сара Косановић, Емилија Ивковић, 

Оливера Радуловић и ученик на интеркултуралној размени Керемђан Аданур. Улазнице 

обезбедио центар. Посета је објављена на инстаграму школе. 

Посетили смо Дом Народне скупштине 17.12.2019. у циљу праћења ,,Дана парламентаризма,, 

од 14 часова до 15.15 часова, наставници Ана Ковачевић, Јасна Перић и Борис Јашовић. Било 

је 43 ученика другог и трећег разреда. Обишли смо велелепно здање од улазног фоајеа где 

смо чули предавање кустоса, преко мале пленарне сале, салона кнеза Павла, библиотеке, 

конференцијског хола и сазнали о саставу и раду Парламента кроз историју наше земље. 
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Током целе школске године учествовали смо у Професионалној оријентацији и каријерном 

вођењу у информисању ученика трећег и четвртог разреда при избору факултета и будућег 

занимања. Учествовали смо у следећим активностима:  

Професионална оријентација за ученике и младе са општине Звездара одржавала се од 17-19 

часова у згради ГО Звездара 29. октобра 2019. Булевар краља Александра 77, Скупштинска 

сала на првом спрату обраћањем представника општине, Националне службе за 

запошљавање, професора факултета и средњих стручних школа, Привредне коморе Србије 

из Сектора едукације – области дуалног образовања и запошљавања младих и од користи 

младима и њиховим родитељима у избору школе, односно занимања. Ученици наше школе 

на трибини 4/8, 3/1, 3/2. На тему о стању на тржишту рада, дефицитарним и суфицитарним 

занимањима, избору занимања и каријерном вођењу, нивоима знања са конкретним 

примерима квалификација говорили су представници Националне службе за запошљавање 

Бранислава Познановић, руководилац Службе Звездара Филијале за град Београд и Тамара 

Миленковић, психолог у Одељењу за посредовање у запошљавању и планирање каријере и  

Дарко Радосављевић, ванредни професор Технолошко- металуршког факултета у Београду. 

Славица Ступарушић, инжењер хортикултуре и новинар, на личном примеру је представила 

занимљив пут који је прошла у избору занимања. За посетиоце је био обезбеђен и инфо 

материјал о томе на који начин правилно одабрати занимање.  

 

У сарадњи Градске општине Звездара и Факултета за примењени менаџмент, економију и 

финансије (МЕФ) у Општини је 31.10. организован први круг такмичења матураната 

средњих школа са Звездаре. Учествовале су две екипе наше школе, одељење 4/8 Дарја 

Марко, Анђела Балиновац, Тијана Ристић, Катарина Ивановић и Игор Николић и одељење 

4/7 Илија Јанковић, Александра Никлоић, Војин Стојковић и Јована Рајковић. Присутне 

учеснике такмичења је поздравио члан Већа Градске општине Звездара Роберт Милићевић 

речима да учесницима жели срећу и успех на такмичењу, истичући да Градска општина 

Звездара подржава младе и њихову жељу за стицањем нових знања. Он је рекао да ово 

такмичење због свог едукативног садржаја има велики значај, јер млади током његовог 

трајања стичу нова знања која су важна зато што им омогућавају изградњу успешне каријере 

и просперитет у Србији. Сви едукативно-забавни садржаји који су заступљени у оквиру овог 

такмичења бесплатни су за средњошколце. Такмичење је конципирано тимски, те се тако 

развијају вештине управљања тимом, колегијалност и осећај конкурентности у односу са 

другим тимовима, као и вештине и технике које се користе у модерном пословном окружењу 

оквиру такмичења су предвиђена три такмичарска круга: Предузетништво – идеја, 

могућности које тржиште пружа-који се реализује у ГО Звездара. Други круг, креирај 

интернет садржај-праћење аналитике, креирање интернет садржаја за друштвене мреже – 

биће реализован на МЕФ факултету. Трећи круг, представљање бизнис-плана и симулација 

иницијалног разговора с инвеститорима – биће реализован на МЕФ факултету. Најуспешније 

учеснике такмичења очекују награде у виду стипендија или умањења школарина на МЕФ 

факултету, као и награде пријатеља такмичења. Резултати 1 круга такмичења: екипе Шесте 

београдске гимназије 2 и 3 место у првом кругу у општини Звездара а 2 и 3 круг на МЕФ-у 

где је представљен бизнис план ,,Златиборац за све,,. 

 

Сарадња са факултетима: Машински факултет се најавио још прошле године и договор је да 

се 22.11.2019. на часовима Грађанског васпитања поделила рекламни материјал у вези уписа 

на овај факултет, контакт Ана Ковачевић, сарадња Игор Стогов. Представљању студија у 

Бечу на енглеском језику, о аплицирању, трошковима живота и сл. 17. децембар.2020. у 

хотелу Хилтон, Краља Милана 35, присуствовали су заинтересовани ученици 4/8. Виртуелни 

дан Електротехничког факултета помоћу ZOOM платформе одржавало се 16. маја. Ученици 

су могли онлјан да се пријаве на РВиПВО за стипендије за подофицире. 

 

5.20 Извештај рада секције Чаробна хемија 
 

Ове године Хемијска секција  „ Чаробна хемија“ је посетила: 

1. 27.9.2019. год - Посета „ Ноћ истраживача“- Big feshn-у 

2. 10.10.2019. год - Предавање „Живот метала“ Коларац 
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3. 11.10.2019. год  Утисци ученика и њихово презентовање другим ученицима као и 

демонстрација огледа оног што су видели на „ Ноћи истраживача“ 

4. 17.10.2019. год - Предавање „  Чудесни свет 2Д материјала“- Коларац 

5. 25.10.2019. год- Предавање  „ Елементи ПСЕ, скривени у тајни живота на нашој 

планети“- Коларац 

6. 28.10.2019. год - Извођење демонстративних огледа ученика секције ученицима из 

Дијаспоре  

7. 31.10.2019. год - Предавање „ Периодни систем елемената- од скице до ремек дела“- 

Колларац 

8. 22.11.2019. год - Посета Природњачком центру у Свилајнцу, претходно поељени 

реферати (Кенозоик, Мезозоик, Тријас, Јура. Вуклани...где су ученици били унапред 

упознати шта ће видети, а потом са стручним водичем обици цео комплекс) 

9. 22.11.2019. год -  Радионица- „Како биљке памте ?“- Природњачки центар Свилајнац, 

организована радионица у сарадњи секције и самог центра 

10. 28.11.2019. год -  Радионица- „ Заштита животне средине“- Музеј науке и технике, 

организована секција у сарадњи са Хемијским факултетом, Музејом и секцијом 

11. 28.11.2019. год - Посета Музеју науке и технике, обилазак музеја са кустосом 

12. 6.12.2019. год-  Фестивал науке „Разоткривање“'Београдски сајам,  традиционални 

одлазак секције у великом броју 

13. 12.12.2019. год -  Ученичко излагање са Фестивала науке, теорије, огледи- већ 

традиционално излагање ученика шта су видели, шта им се допало 

14. 28.12.2019. год - Израда ПВЦ јелке „Полимеризована јелка“, направљена од пвц 

боца, повезивање градива са праксом 

15. 16.1.2020. Радионица „ Загађивачи ваздуха“ у сарадњи Хемијског факултета и 

секције 

16. 4.3.2020. Уређенје Хемијског кабинета поводом 150. година настанка ПСЕ 

17. 19.3-15.6.2020. год- Остале активности које су планиране нису могле бити 

реализоване због Ванредног стсња у земљи, те су ученици остали на Гугл учионици 

радили презентације и плајатекоје ћемо објавити по доласку у школу 

 

Кординатор секције  Драгана Бранковић Срзић 

 
 

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

Ове школске године у школи је реализована  секција Достигнућа младих. У оквиру секције 

су спроведена два програма:  Пословни изазов и Ученичка компанија. Ученик Марко 

Глигоријевић из III-9 је учествовао   на регионалном такмичењу Пословног изазова и освојио 

прво место. У школи је  формирана  ученичка  компанија: “CyclingGO”. Ученици који су 

учетвовали у овој компанији су: Виктор Трмчић I-7, Aња Милосавић I-8 и Савковић 

Анастасија I-8.  Компанија се бави популаризацијом бициклизма међу младима и наследила  

је  прошлогодишњу компанију Бицко. Вожње нису организоване због обуставе наставе. 
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Осим ове компаније радила је компанија Loonar, која се бавила израдом паметних огледала. 

Ученици који су учествовали у овој компанији су: Марко Глигоријевић III-9, Петар Рацић 

III-9, Вукашин Митровић I-5 и Андрија Јовановић I-5. 

Ментор за овe компанијe је: Гордана Ћеранић.Свим ученицима се много допао овај програм 

који омогућава развој предузетничких компетенција које су кључне у савременом 

образовању. 
5.22 Извештаји о раду спортских секција 

 

У школској 2019-2020 године формирана је и фунционисала женска фудбалска 

секција у којој је било пријављено 9 девојака . Укупно је одржано 10 часова и то у 

терминима до 13 сати у балон сали. Највећи проблем у раду представљао нам је недостатак 

слободних термина у међусмени који одговарају ученицима обе смене. 

  Све чланице фудбалске секције представљале су нашу школу на општинском такмичењу у 

малом фудбалу на коме су испале у другом колу. 

Женску екипи чиниле су: 

Тамара Пешић, Милица Радибратовић, Маша Љуштина, Јелена Ивановић, Ана Родић, 

Тара Њего, Маша Младеновић, Ана Јевтовић, Маша Лешњак 

Руководилац фудбалске секције: 

                                                                                  Вучак Дражен 
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У школској 2019-2020 години одбојкашку секцију похађало је 20 ученика:  

Број одржаних часова је 13, а одржавани су петком од 13 часова у непарној смени супротно 

од фудбалске секције и у другим слободним терминима. Највећи проблем у раду 

представљао нам је недостатак слободних термина у сали због распореда часова редовне 

наставе. У уторак 10.12. одржано је општинско такмичење у одбојци у мушкој конкуренцији. 

Домаћин је као и предходне године била Геодетска школа. И ако у комплетно промењеном 

саставу у односу на прошлу годину, екипа нашe школe је врло надмоћно освојила прво место 

без изгубљеног сета. У финалу је поражена домаћa екипа Геодетске школе резултатом 21:12 

и 21:15. 

На градском такмичењу у мушкој конкуренцији одржано је у Хали спортова  (''Ранко 

Жеравица'') на Новом Београду 10.02.2020. 

   На жалост, нисмо успели да поновимо успех од прошле године, јер смо већ у четврт 

финалу изгубили од Медицинске школе која је представљала општину Савски венац. 

Утакмица је била одлична и обиловала је лепим потезима па је публика могла да ужива у 

неизвесној завршници. На крају, резултатом 2:1 отишла је у наредну рунду екипа која је у 

завршници мање грешила. 

Девојке су биле успешне у првом колу и савладале Трећу београдску гимназију резултатом 

2:0. Нажалост, већ у следећем колу жребом је одлучено да се састанемо са убедљиво 

најбољом екипом  Спортске гимназије. Разлика у квалитету била је очигледна па је 

резултатска неизвесност изостала. Више него убедљиво савладани смо резултатом 25:14 и 

25:15. 

 

 

        Само дан касније, доминацију у одбојци на територији општине Звездара потрврдиле су 

и девојке. Убедљивим тријумфима против Техноарта, Зуботехничке школе и у финалу 

против Седме гимназије освојено је прво место и пласман на Градско такмичење. 

   Мушка екипу чинили су: 

Кадијевић Алекса 3-2, Ђорић-Француски Максимилијан 1-10, Влајић Димитрије 2-10, 

Николић Душан 4-3, Мирковић Матеја 4-8, Јовановић Андрија 1-5, Стојанов Алекса 

3-2, Кадијевић Василије 1-5, Пантовић Станко 4-5, Дукић Борис 3-7        

Женску екипу чиниле су: 

Љуштина Маша 4-1, Дурковић Тијана 3-7, Марјан Анђела 2-5, Костић Мина  3-6, 

Шалипуровић Тамара 4-4, Андре Живанчевић 2-9, Ђурић Ана 2-9, Маринковић 

Анђела 3-2 

Вођа одбојкашке секције: Влајић Андрија 
 

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. 

 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ У ШКОЛСКОМ СПОРТУ У СО 

''ЗВЕЗДАРА'' 

 

Поводом успешно завршене сезоне школског спорта, председник општине Звездара 

уприличио је дочек за најуспешније школе и спортисте на школску 2018/2019 годину. 

   Том приликом уручене су награде најуспешнијим школама али и појединцима за изузетне 

спортске резултате.  

  У генералном пласману, наша школа је заузела друго место по укупном количнику 

успешности што представља изузетан резултат ако се имају у виду скромни услови у којима 

вежбају наши спортисти. Недостатак адекватног простора за вежбање и мањак реквизита је 

очигледан проблем наше школе па зато овај резултат још више добија на важности. 

  Награду је, у име актива Физичког васпитања примио наставник Андрија 
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САЈАМ СПОРТА НА ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА 

     

  Сајам спорта одржан је 20.09.2019.године на СЦ ''Олимп'' и на њему су спортски клубови 

приказали програме које реализују, понудили могућност укључивања нових чланова али и 

поделили ваучере за бесплатно тренирање. ГО Звездара као организатор ове спортске 

манифестације спремила је обавештења о бесплатним програмима који се финансирају из 

буџета општине (кошарка, карате, теквондо...). 

   Сајму спорта присуствовали су и ученици наше школе у пратњи професора Андрије 

Влајић. 

Друге спортске манифестације попут Гимназијаде, Веслај за своју школу, Крос РТС-а, 

Хуманитарни турнири у баскету и футсалу нису одржани услед пандемије Ковид-19. 

 

НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ 

 

У оквиру манифестације ''Новембарски дани Соње Жарковић'' 20.11. у 13 сати у новој 

конференцијској сали Шесте београдске гимназије пр. др. Владимир Јорга одржао је 

предавање ученицима и наставницима наше школе. Тема предавања  ''Исхрана тинејџера и 

врхунског спортисте'' привукла је многе па је сала била мала да прими све заинтересоване. 

Поред 60-так ученика предавању су присуствовали наставници Марија Филиповић, Сузана 

Лазовић, Андрија Влајић и помоћник директора Жељко Матић. 

  Научно-стручне компетенције Вламимра Јорге, редовни професор хигијене и спортске 

медицине на Медицинском факултету (у пензији), аутор многих стручних дела из области 

спортске медицине, као и спортске референце, црни појас  10-ти дан у каратеу, вешеструки 

првак СФРЈ, тренер, селектор и инструктор каратеа квалификовале су га за најкомпетентнију 

особу за тему коју нам је приближио својим предавањем. Зато и није зачудило  огромно 

интересовање ученика наше школе. 

  Сви учесници имали су прилику да се послуже воћем коју је организатор припремио и на 

сопственом примеру дају допринос популизацији здравог начина исхране. Организатор 

манифестације је била Сузана Лазовић, а координатор манифестације је био Андрија Влајић. 
 

5.23 Извештај о раду планинарско-смучарске секције 

 

Планинарско смучарска - релација Аранђеловац - Рисовача - Букуља заказана за април није 

реализована због пандемије - наставница Ковачевић Ана  

5.24 Извештај активности УНЕСКО клуба  

 
професор координатор Јасна Перић 

 

Програм активности УНЕСКО клуба у 2019-2020. години, омогућио је јачање интересовање 

ученика за пројектноим истраживачким радом кроз упознавање културе европских народа, 

знаменитих културноисторијских објеката и природних феномена. Избор наставних 

садржаја, заснован на функционалним дидактичким принципима, омогућио је стицање 

знања, развијање осећаја сврсисходности и изазова за целовит развој личности ученика.  

План је у основи пратио рад УНЕСКО Федерације Србије, УНЕСКО клуба Београд. 

Флексибилност у обради тема омогућила је да се методички и садржајно уравнотежено 

излази у сусрет образовним и сазнајним потребама ученика.  Активности су приказане на 

школском сајту.  

Реализацију постављеног циља омела је пандемија Covida 19, тако да су предвиђени 

садржаји обрађени само у првом полугодишту. 

И клуба реализоване су у различитим фазама, учествовало је најмање шездесет ученика 

школе. Одржано је 18 часова и девет дана студијског путовања. 

Активности чланова клуба усмерене на промовисању културног наслеђа и природних 

вредности остварене су кроз следеће активности: 

 Припрема, израда и постављање изложбе поводом 16 година УНЕСКО клуба школе. 
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 Развојни центар Руског географског друштва у Србији огранизовао је пети Географски 

диктат 27. октобра 2019.  године у Руском дому у Београду. Чланови клуба  су се 

прикључили акцији. 

 „Шеста се воли а УНЕСКО клуб памти“ - бивша ученица школе и један од најактивнијих 

чланова УНЕСКО клуба Шесте београдске гимназије, Оливера Нешић, стипендиста је 

докторских студија Сорбоне, поводом обележавања 86 година постојања школе послала 

је мотивациону поруку ученицима. 

 У Руском дому 15. новембра одржана је свечана академија поводом прославе годишњице 

рада Центра руског географског друштва у Србији. Скупу се најпе обратио руководилац  

Центра професор доктор Мирољуб Милинчић. Академији је присуствовао амбасадор 

Русије у Београду Александар Боцан-Харченко који се захвалио члановима Центра на 

делатности и постигнутим резултатима. 

 Чланови клуба су посетили Природњачки центар у Свилајнцу у оквиру реализације теме 

„Еволуцијом до нас“. 

 У Музеју науке и технике, 29.11.2019. одржана је радионица о одрживом коришћењу 

природних минерала. Ученици су присуствовали демонстрацији вежби о коришћењу 

минералних сировина и разлозима рационализације трошења истих. 

 Одржан је јавни час „Врање и Коштана Боре Станковића“. Очување и неговање 

културног наслеђа Јужне Србије приказале су ученице трећег разреда. Најпре је Соња 

Бећирић говорила о природним одликама и заштићеним вредностима ове регије. 

Демографска обележја, културолошке одлике и традицију овог краја приказала је 

Жаклина Вујичић. 

 Овогодишња тема Фестивала науке измамила је 120 ученика школе да „РАЗОТКРИЈУ“ 

научне тајне. 

 Припрема за извођење овогодишњег истраживачког студијског путовања трајала је 

читаво полугодиште. Презентовање обрађених истраживачких радова на тему посете 

објекта под заштитом УНЕСКО-а одржано је као припрема за посету предвиђених 

садржаја. 

 Посетили смо Народну скупштину Републике Србије, 17.12.2019. у оквиру 

манифестације Дани парламентаризма одржане у част обележавања 160 година од 

Светоандрејске скупштине и доношења првог Закона о Народној скупштини 1858.године. 

 Припрема и реализација студијског путовања „Италија-Француска-Шпанија 2020“ у 

организацији  УНЕСКО клуба Београд од 05. до 13. фебруара 2020. године (извештај од 

14.02.2020. дел бр.20/8.); 

 Активности на конципирању и изради пројеката за сарадњу са школама и  клубовима у 

региону и учешће у раду Скупштине УНЕСКО клуба Београд; 

 Израда извештаја и уређење мaтеријала за школски сајт. 

 

5.25 Извештај о раду сек срце ције „Зелено “  

 

   - Зелено срце - планирани програми нису до краја остварени због великог обима посла и 

ванредних 

     околности изазваних пандемијом Ковид 19. Поједине планиране активности се настављају 

и у 

     следећој години као део већег, заједничког пројекта свих наставника биологије и ученика. 

Део 

     материјала се код ученика налази у дигиталној форми, део је обављен кроз активности 

везане за  

     редовну наставу кроз прављење дигиталног хербаријума и е-књиге. Материјал мора да се  

     систематизује и допуњава. Највећи број упутстава се давао ученицима електронским 

путем, а део  

     материјала ће ученици прикупити и током лета и изнети их на састанку секције у 

септембру (ако 
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     буде било могућности за то) - наставница Башић Јасминка, сарадници: Параушић Весна, 

Калинић 

     Славица, Трпковић Сандра  

 

5.26 Извештај о раду секције „Патријарх Павле“ 

 
Наставник: Јелена Петрановић 

 

Реализоване активности: 

Септембар 2019. Призив Светог Духа поводом почетка школске године. Више пута током 

године посета оближњој цркви Покрова Пресвете Богородице, на богослужењима и ван њих 

13.11. 2019.  год. са ученицима учествовала у емисији на радију „Слово љубве“. Ишли су: 

Димитрије Попмихајлов 3-2, Марко Копривица 3-9, Михајло Миљковић 3-9. 

15.11.2019.год.учешће у програму (вечерње и Свечана академија) поводом 800 година 

аутокефалности СПЦ у Хрватској, у Слатини, на позив епископа пакрачко-славонског, 

господина Јована. Ишли: директор Шесте гимназије Раде Зејак, представник општине 

Звездара Душан Игњатовић, ученици: Димитрије Попмихајлов 3-2, Нина Јаковљевић 4-3, 

Ана Грујић и Марија Павловић 3-3. 

22.12.2019. учешће ученика Шесте гимназије: Лазара Парежанина 4-3, Милене Рогановић 2-

3, Милице Павловић и Николић 3-3 у програму у манастиру Раковица поводом обележавања 

годишњице монашења светог владике Николаја Велимировића. 

23.12. 2019. учешће ученице 4-3, Милице Стошић, у четврт-финалу такмичења у 

беседништву у Смедереву у Музеју, у организацији црквене  општине, пласман у 

полуфинале. 

Децембар 2019. и јануар 2020. интензивне припреме светосавског програма и светосавска 

приредба. 

Фебруар и март 2020.год. припрема за општинско такмичење из верске наставе, прикупљање 

хуманитарне помоћи за децу из Свратишта, припрема организације Дана патријарха Павла, а 

реализација припреманих активности је изостала због епидемије корона-вируса, као и 

планиране посете музеју и позоришту са колегама које предају грађанско васпитање. 

 

 

 
 

6 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВАННАСTАВНИХ И ОСТАЛИХ 
АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

6.1  Ваннаставне активности 
 
 

 
НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ, 2019/2020. 

Овогодишња, тринаеста по реду, манифестација Новембарски дани Соње Жарковић  

реализована је у периоду од 18. новембра до 4. децембра 2019. године. У оквиру 

манифестације успешно је реализован велики број разноврсних активности: радионица, 

предавања, панела, угледних часова, трибина, стручних сусрета. Гости су били предшколци, 

основци, средњошколци, универзитетски професори, књижевници, кустоси,  организације, 

стручњаци, али су и наши ученици и наставници ишли у посете. Све активности су привукле 

велики број ученика и наставника, који су активностима присуствовали према својим 

интересовањима. Треба навести и недостатак овогодишње манифестације, а то је пропуст 

администратора званичних страна школе на друштвеним мрежама при представљању  

активности. Плакат манифестације урадила је наставница Биљана Бодирога. Александра 

Јарић је помогла у припреми Захвалница које су додељене учесницима манифестације. 

Координатор манифестације је Сузана Лазовић. 
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У овогодишњој манифестацији успешно су реализоване следеће активности: 

 
18. новембар 2019. 

Активност Хуманитарна акција добровољног давања крви 

Координатор Јасминка Башић 

Опис Позиву су се одазвали ученици и наставници (67). Лекар и медицинско особље били су 

задовољни понашањем ученика као и њиховом вољом да овим поступком помогну 

људима у невољи. Акцију су пратили и волонтери Црвеног крста Звездара. 

Активност Ревизионизам у историографији, предавање 

Координатор Драгана Мишић 

Опис Предавање на ову тему одржао проф.др Момчило Павловић, председник Друштва 

историчара Србије „Стојан Новаковић“ 

Активност Конференција „ Дијалог за младе“,  

Координатор Марија Филиповић, Сузана Лазовић 

Опис Ученици Дијана Алексић 4-7, Огњен Дабић 3-8, Урош Булатовић 3-9, Петар Рацић 3-9 и 

наставнице Марија Филиповић и Сузана Лазовић су присуствовали конференцији Дијалог 

за младе која је организована поводом завршетка прве фазе пројекта „Знањем до посла“ 

који заједнички организују Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 

Републике Србије и Niras-IP и у сарадњи са пројектом „Подстицање запошљавања 

младих“ који реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.  

 

19. новембар 2019. 

Активност Сусрет филозофије и ликовних уметности у надреализму, дебата 

Координатор Љиљана Маловић Козић, Биљана Бодирога 

Опис Ученици четврте године друштвено-језичког смера (Јована Анђелковић 4-1, Ања Предић 4-

1, Tеодора Божић 4-2,  Ана Радаковић 4-2, Ана Стојановић 4-2, Ана Станковић 4-

2, Добрила Тодоровић 4-2, Марко Крстић 4-3, Лука Миљковић 4-3, Матија Мишић 4-3, 

Милица Стошић 4-3, Јован Шешум 4-3, Лазар Вујић 4-4 Игор Вукосављевић 4-4, Катарина 

Јовић 4-4, Ива Перуничић 4-4,Лука Стаменковић 4-4) тумачили су естетске и филозофске 

димензије слика Далија, Магрита, Мироа и Ернста. Била је то аутентична интерпретација 

дела  уметника, богата  психолошким и културоло-шким  асоцијацијама 

прожетим ликовним и филозофским садржајем. Немерљиво постигнуће овог часа 

је  ширење ученичке перцепције и интерпретације уметничких дела. Ученици су били и у 

улози стваралаца додатним задатком - израдом надреалних фотографија, које су тог дана 

и изложене. Имагинација ових радова указује, не само на разумевање овог интригантног 

правца, већ и на стваралачке вештине и потенцијале наших ученика. 

Активност Посета компанији „Нордеус“ 

Координатор Сузана Лазовић, Мирјана Јелић 

Опис Компанију је посетило 25-оро ученика свих разреда школе, заинтересованих за ИТ и област 

компјутерских  игара. Домаћин г. Милош Пауновић  је ученицима и наставницима на 

почетку посете, сјајном презентацијом „Како правимо игре?“ представио делатност 

компаније и указао им на каријерне могућности у овој области ИТ. Ученици су сазнали да 

иза популарних компјутерских игара стоје велики тимови стручњака из различитих 

области техничких, креативних, маркетиншких и задужених за људске ресурсе. Посета се 

наставила у радном и простору за одмор запослених, тако да су ученици имали прилику да 

осете и ту атмосферу. 

20. новембар 2019. 

Активност Здравље и исхрана тинејџера и врхунског спортисте, предавање 

Координатор Андрија Влајић 

Опис Предавању госта проф. др Владимира Јорге присуствовало је 60-так ученика и наставника. 

Научно-стручне компетенције Владимира Јорге, редовни професор хигијене и спортске 

медицине на Медицинском факултету (у пензији), аутор многих стручних дела из области 

спортске медицине, као и спортске референце, црни појас  10-ти дан у каратеу, вешеструки 

првак СФРЈ, тренер, селектор и инструктор каратеа квалификовале су га за 

најкомпетентнију особу за тему коју нам је приближио својим предавањем. 

22. новембар 2019. 

Активност Лавиринт поверења, едукативна игра  

Координатор Данијела Иличин, Марија Филиповић 

Опис Одељење 3-9 организовало је креативну игру у којој су учествовали ученици првог и трећег 

разреда, као и гости, ученици ОШ „Душан Јерковић“ из Банатског Карловца. У оквиру игре 

они су показали своје знање из српског језика и књижевности, али и сналажење у проласку 

кроз лавиринт дружења и тимског ангажовања. 

Активност Каријерно ћаскање, радионица 

Координатор Данијела Иличин, Сузана Лазовић 

Опис Радионицу "Каријерно ћаскање" за ученике првог разреда и госте из Банатског Карловца 

реализовале су Тамара Срећковић, Милица Берић (Центар Инвентива) и Мирјана Јефтенић 

(ГИЗ). Кроз кораке: упознај себе, упознај свет занимања, упознај путеве образовања, 
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испробај занимање и донеси одлуку о каријери, ученици су посаветовани како да приступе 

једној од најважнијих одлука - избору занимања.   

25. новембар 2019. 

Активност Све је у реду  

Координатор Марија Богићевић 

Опис У Шестој гимназији је гостовала књижевница Јасминка Петровић. Сусрет са ученицима је 

насловљен према Јасминкиној књизи „Све је у реду“, која му је била окосница. У 

организацији и реализацији овог сусрета посебно су се ангажовали ученици одељења 3-4. 

26. новембар 2019. 

Активност Paper Girl Gallery Hub - посета 

Координатор Сузана Лазовић 

Опис У жељи да наше ученике упознамо са различитим програмима и активностима који могу да 

им користе у животу и њиховим будућим каријерама, посетили смо Paper Girl Gallery Hub. 

Ученицима је у разговору са власницама хаба, представљен  пример добре праксе у домену 

запошљавања младих и препознавању прилика у свету посла. Активно учешће наших 

ученика, питања која су постављали показали су да смо направили добар избор и да је то 

још један од путева који треба користити.  

 

Активност Подршка – како, кад и коме, намењено наставницима 

Координатор Дубравка Радошевић 

Опис Гости школе су били представници центара за социјални рад општине Звездара и општине 

Врачар. Циљ заједничког састанка било је успостављање интензивније сарадње и 

упознавање наставника, односно одељенских старешина са различитим процедурама које 

су од заједничког интереса, а односе се на тешкоће наших ученика. Како сарадња између 

школе и породице има велики утицај на школско постигнуће и успех ученика, гости су 

предочили одређене механизме и кораке које одељенске старешине могу предузети у 

постојећим случајевима, те детаљније упознали са доменима рада центара. 

27. новембар 2019. 

Активност Микроорганизми и културно наслеђе, предавање 

Координатор Јасминка Башић 

Опис   Гост ученика и наставника у Шестој београдској гимназији био је  др Славиша Станковић, 

редовни професор Универзитета у Београду-Биолошки факултет који је одржао поучно и 

занимљиво предавање о микроорганизмима и културном наслеђу.  

Активност Од компетенција до задатака – могућности примене искустава из међународних 

евалуационих студија о настави , усавршавање наставника 

Координатор Дубравка Радошевић 

Опис У школи је за  наставнике Шесте београдске гимназије организовано  стручно усавршавање 

под називом " Од компетенција до задатака: могућности примене искустава из 

међународних евалуационих студија о настави“. Реализатор је била  др Драгица Павловић 

Бабић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

 

28. новембар 2019. 

Активност Трговина људима, радионица Астра – Anti trafficking action 

Координатор Славица Влачо 

Опис Радионицу на тему Трговина људима одржале су активисткиње Астре. Радионица је била 

посећена и успешна, а пре свега, корисна нашим ученицима. 

28. новембар 2019. 

Активност Обрадујмо и друге и себе, радионица 

Координатор Славица Влачо 

Опис Гости су нам били предшколци из вртића „Бубамара“. Заједно са нашим ученицима 

правили су новогодишње честитке и украсе. 

Активност Пред огледалом – сценска и корективна шминка, радионица 

Координатор Љиљана Павловић Шудић, Љиља Живанић 

Опис Наше гошће су биле ученице Школе за негу лепоте које су носиоци признања и награда са 

престижних међународних такмичења у овој области. Било је задовољство посматрати 

њихов рад и трансформације које су извеле. Сусрет је протекао у веома живој атмосфери са 

много питања и корисних савета, као и идеја за будућу сарадњу. Модератори су били 

наставници Школе за негу лепоте, Лидија Тришовић Милинковић и Ивана Маћешић, а 

домаћин испред наше школе била је психолог Љиља Живанић. 

29. новембар 2019. 

Активност Математика из сенке, трибина 

Координатор Ана Јоковић, Сузана Лазовић 

Опис Трибина „Математика из сенке“ окупила је ученике и наставнике основних школа 

„Владислав Рибникар“, „Ћирило и Методије“, „Змај Јова Јовановић“, „Павле Савић“ и 

београдских гимназија Тринаесте, Четрнаесте и Шесте и још једном потврдила да 

математика не зна за границе. Уводничари у трибину били су ученици наше школе Софија 
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Миладиновић 3-9, Михајло Стаменковић 3-9, Јана Трифуновић 2-5, Тијана Цветковић 2-5, 

Марко Глигоријевић 3-9, Страхиња Станојевић 3-8, Емилија Брадач 2-5, Сања Станковић 2-

5, Михајло Петровић 3-9, Даница Станковић 3-8 и Теодора Вујичић 2-5  учесници пројекта 

„Шетајуће математичко знање“ и манифестације Мај месец математике 2019. 

Гости из Четрнаесте гимназије су присутнима представили везу између математике и 

плеса, гости из Тринаесте гимназије открили решења занимљивих математичких проблема, 

а домаћини одшкринули врата теорије игара. Основци су били у мајицама из пројекта 

„Шетајуће математичко знање“, па су заинтересованима представили математичке 

садржаје са мајица. А сви заједно смо у оквиру „Соњиних дана“ тражили и откривали мало 

другачију математику, уживали у дружењу и размењивали идеје. 

 

 

 

3. децембар 2019. 

Активност Лично брендирање 

Координатор Сузана Лазовић 

Опис Ученици наше школе, имали су привилегију да на тему личног брендинга, његовог значаја 

и утицаја на каријерне путеве и успешну каријеру разговарају са г. Марком Цветковићем, 

директором маркетинга компаније A&P DOO Pepsi Srbija i Crna Gora. Питања и 

заинтересованост ученика су показали да је избор теме био прави. 

4. децембар 2019. 

Активност Са кустосом на ти 

Координатор Биљана Бодирога 

Опис Гост школе била  је кустоскиња Народног музеја Марина Пејовић. Ученици су били у 

прилици да се упознају са историјом Народног музеја и многим занимљивостима. 

Кустоскиња је говорила о музејима у саставу Народног музеја, збиркама, послу кустоса, 

радионицама за средњошколце. Ученици су постављали питања кустосу и разговарали о 

периодима у уметности, али било је ту и питања у вези са наставком њиховог школовања и 

избпра факултета. Сусрет у бојама уметности. 
 

 
 

Републичка манифестација „Љубав, светлост, живот“. 

Координатори: Јелена Петрановић и Дубравка Носовић 

Није реализована због проглашеног ванредног стања услед пандемије ковид-19. 

 
 

Актив грађанског васпитања 

Наставници: Игор Стогов, Тамара Ђорђевић Николић, Драгана Мандић 

 

Реализоване ваннаставне активности и пројекти: 

Септембар 2019. Часови Гв. „Професионална оријентација и каријерно вођење“ 

Октобар, новембар и децембар 2019. Часови Гв. „Свет рада и професионалног образовања“; 

Професионална оријентација: Психолошко тестирање ученика „тест 16 типова личности“ и 

повезивање одређеног типа личности са одговарајућим занимањима.  

Новембар 2019. Предавање у Шестој гимназији (конференцијска сала) о јеврејској култури и 

обичајима у организацији нво“Хавер“. Присуствовање професора грађанског васпитања и 

верске наставе са ученицима предавању професора са одсека за психологију Филозофског 

факултета. 

Децембар 2019. Предавања инспектора ПС Звездара на тему малолетничке деликвенције. 

Предавања Црвеног крста о превенцији ХИВ-а за прву годину, наркоманији за другу и 

трговини људима за трећу. 

Јануар 2019. Предавања колегинице Тамаре Ђорђевић Николић на тему превенције 

зависности од никотина за ученике трећег разреда. 

Април 2020. Онлајн презентација и информисаност о факултету „Сингидунум“ у Београду; 

Онлајн конференција „ Дигитално образовање 2020.“- организатор МПНТРРС и ЗУОВ; 

Планирана је акција планинарења са ученицима на Авали или на Космају, али је отказана 

због пандемије вируса корона и ванредног стања у земљи; 

Мај 2020. Онлајн презентација и информисаност о Правном факултету у Београду; Онлајн 

презентација о добровољном давању крви у организацији Института за трансфузију крви и 
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Црвеног крста; Онлајн презентација о здравим начинима живота, у организацији 

„Скајранинг Србија“. 

У априлу месецу је била заказана посета Историјском архиву Србије, а у мају је била 

планирана посета Народном музеју у Београду, али је реализација припреманих активности 

изостала због епидемије корона-вируса. 

 

Пројекат: Примери лидерства у прошлости 

Координатор: Драгана Мандић      

Са ученицима I/5 одељења у току првог полугодишта је реализован пројекат „Примери 

лидерства у прошлости“, укупно 6 часова и ученички пројекат „Узори међу младима“, 

укупно 4 часа. Ученици су трагали за личностима из прошлости које су биле вође и имале 

утицај на тадашње друштво и представљали их на часовима. Затим су правили анкете и 

упитнике међу својим вршњацима о данашњим узорима и на основу тога издвајали које су 

личности узори младима данас, чиме се они баве и шта их то издваја од других личности и 

представљали их на часовима. 

 

Пројекат: Душанов законик 

Координатор: Драгана Мандић 
У другом полугодишту започет је рад на пројекту „Душанов законик“, који је требало да 
траје 4 часа и исход пројекта је ученичка представа „Суђење по Душановом законику“, која 
није реализована због пандемије и преласка на наставу на даљину. 
 
 

Дебатни турнир одржан у децембру 2019. (16, 17 и 20. децембра) у организацији Владимира 

Милутиновића. Турнир су организовали, уз помоћ наставника, ученици Милан Митрески (4-

9) и Елена Јанковић (4-6) и били су спремни да се ангажују и око пролећног турнира, али нас 

је прелазак на онлине наставу спречио у томе. У жирију полуфинала учествовали су ученици 

Марија Ненадић (3-6), Урош Булатовић и Марко Глигоријевић (3-9), а у финалу су део 

жирија били и професори Љиљана Маловић Козић, Људмила Башић и Жељко Матић. У 

односу на план секције за ову годину, трибински програм је реализован у мањем обиму од 

планираног, али је одржан дебатни турнир. Ученици који су учествовали: Катарина Тешић, 

Милан Митрески, Милица Мишић, Душан Смољан, Матија Максимовић, Милица Мишић, 

Душан Смољан, Матија Максимовић, Сања Милосављевић, Тијана Пејић, Милица Лазић, 

Андрија Јовановић, Александар Васковић, Јована Стијепић,  Јована Ненадић, Илија Базић, 

Марија Аћимовић, Јана Стојановић, Вук Симић, Вук Остојић, Невена Никић, Наталија 

Цицмил, Тамара Баранин, Јања Козодеровић, Петра Маравић, Ана Шевић, Елена Јанковић, 

Хелена Драговић, Никола Бајић, Сава Грбић. 

Трибина "Време рокенрола" 15.10. 2019. у организацији Владимира Милутиновића, на 

којој је гост био наш познати новинар Зоран Пановић. На трибини је учествовало око 20 

ученика.  

Јавни час: ,,Сусрет филозофије и уметности надреализма,, у оквиру Новембарских дана 

Соње Жарковић у организацији Љиљане Маловић Козић, сарадник Биљана Бодирога. 

Пројекат  су реализовали ученици: Јована Анђелковић и Ања Предић из 4/1. Ана Станковић, 

Ана Стојановић, Ана Радаковић и Добрила Тодоровић из 4/2, Марко Крстић, Лука 

Миљковић, Милица Стошић и Јован Шешум из 4/3, Лазар Вујић, Игор Вукосављевић, 

Катарина Јовић, Ива Перуничић и Лука Стаменковић из 4/4. 

Пројекат Интеркултурална размена ученика у оквиру глобалне АФС мреже грађана и 

ученика веома је успешно реализован у нашој школи у одељењу 4/8. Наиме, ученик 

Керемчан Аданур (ЈМБГ 0202001660025; ID 65245231244) је Шесту београдску гимназију 

похађао од 2.9.2019. као редован ученика у одељењу 4/8 природно математичког смера, а 16. 

марта 2020. услед одласка из Београда и корона вируса, прелази на онлајн наставу на даљину 

користећи платформу Гугл учионица и школску Мудл платформу. 

Предавање „Интеркултур“а ученик Кремчан Аданур 15.11. је одржао предавања за 

ученике и родитеље у конференцијској сали. 

Предавање инспекторке СУП-а 29. новембар, Јоване Јоковић.  Предавање Ученичком 

парламенту на тему понашање на улици према законским прописима, издавање дозволе, 

издавање личне карте и штетност психоактивних супстанци. 
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Дистрибуција постера и инфо летака у данима корона вируса (фебруар 2020). Чланови 

ученичког парламента поделили су летке и постере са упутствима о понашању у спречавању 

ширења вируса. Учествовали су сви ученици у обе смене, наставници, управа и помоћно 

особље. Упозорили смо на личну хигијену, прање руку, одлагање марамица, размену хране и 

сл. 

Хуманитарни кошаркашки турнир ,,3 на 3,, одржао се у међусмени 24. и 25. октобра уз 

котезацију од 1000,00 динара. Најбоље пласиране екипе одељења 4/6, 3/7, 4/9 и 4/4. 

Наставник координатор Милан Марковић. 

Предавање професора са одсека за психологију Филозофског факултета 27.11.2019. 

присуствовање професора грађанског васпитања и верске наставе са ученицима. 

Предавање о јеврејској култури организације „Хавер“ 29.11.2019. присуствовање 

професора грађанског васпитања и верске наставе са ученицима ученика друге године.  

Предавање представника Црвеног крста децембар 2019. о превенцији ХИВ-а за прву 

годину, наркоманији за другу и трговини људима за трећу. 

Предавања инспектора ПС Звездара децембар 2019. на тему малолетничке деликвенције. 

Присуствовали ученици и наставници грађанског васпитања и верске наставе. 

Предавања: Превенција зависности од никотина. Т.Ђорђевић Николић одржала је 

предавања на тему превенције зависности од никотина у јануару 2020.год. ученицима трећег 

разреда кроз међупредметну сарадњу са верском наставом. 

Светосавска приредба. Светосавска химна, обред, беседа, хор: "Хвалите Господа", соло 

виолина: "Медитације" у изведби Душан Радоичић 1/6, тв ("Храм") прилог, "Прича о 

св.Сави" аутора Матијеа Бећковић у извођењу Милице Стошић 4/3, хор: Царска јектенија, 

мала ученичка представа, 'Богородица Тројеручица" Матије Бећковића ученица Милица 

Стошић 4/3, хор: "Ко удара тако позно", етно-део, блок изборног програма Уметност и 

дизајн. 

 
Извештај сачинила Тамара Ђорђевић Николић 
 

   - Трећи међународни Географски диктат руског географског друштва одржан је 27.10.2019. 

у Руском центру за науку и културу, као и на још 4900 локација у свету. Своја географска 

знања из Русије показало је 54 ученика II и III разреда. У 11 часова ученици су се 

регистровали, одгледали презентацију о руском географском друштву, урадили тест са 50 

питања, добили сертификате о учешћу и кодове помоћу којих би пропратили резултате теста 

- наставнице Ковачевић Ана, Перић Јасна и Бранковић Срзић Драгана 

   - семинар Српског географског друштва је отказан због Корона вируса 

   - пројекат Етвининг и Ерасмус + ,,Очистимо Дунав, очистимо Црно море“ у сарадњи са 6  

подунавских држава и 10 средњих школа приказује се на етвининг порталу од септембра 

месеца, ради се приказ Дунава и Црног мора, природних и друштвених вредности, загађења 

и заштите у различитим веб алатима. Учествује одељење 2/7 у корелацији са географијом, 

историјом, енглеским језиком, ИТ предметима и појединачно ученици 3/1 и 3/4 одељења. 

Пројекат је у току до 2022. године - наставница Ковачевић Ана - послата је пријава за ознаку 

квалитета школе на Етвининг и Ерасмус + за још два пројекта: ,,Сви смо ми по мало 

мигранти, зар не?“ и „Добри примери демократије“ како би и у будуће могао да се настави 

рад на овој платформи - наставница Ковачевић Ана. 

- реализација пројеката „Сусрети гимназијалаца 2019“ и „Српско културно наслеђе без 

граница“ 28-30.10.2019. са гимназијама: „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, „Никола 

Тесла“ из Будимпеште 

     и „Кантакузина Катарина Бранковић“ из Загреба - наставница Перић Јасна  

   - посета Природњачком центру Свилајнац, 23.11.2019, 25 ученика - наставнице Перић 

Јасна, Бранковић Срзић Драгана 

   - посета Музеју Науке и тенике 29.11.2019, 18 ученика - наставнице Перић Јасна, 

Бранковић Срзић Драгана 

   - Фестивал науке „Разоткривање“, 6.12.2019, 120 ученика I и III разреда - наставнице Перић 

Јасна, Бранковић Срзић Драгана 

   - Ноћ истраживача - септембар, Коларац - предавања - октобар, Петница - новембар - 

наставница Бранковић Срзић Драгана 

   - Х међународни фестивал зелене културе и панел дискусија: „Стартапи за чистију 

будућност“, 18.10.2019. године, Дом омладине. Међународни фестивал зелене културе 
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GREEN FEST је манифестација посвећена екологији и заштити животне средине, која кроз 

филмске, образовне, изложбене и активистичке програме подстиче културу живљења у 

складу са зеленим вредностима - наставнице Параушић Весна, Башић Јасминка, Трпковић 

Сандра 

   - у Градској општини Звездара у организацији Асоцијације Жена плус и АС Центра из 

Београда у оквиру кампање: „Добро је знати, здравље се исплати“ 28.11.2019. године 

одржана је обука за вршњачке едукаторе на тему репродуктивног здравља и превенције 

сексуално преносивих инфекција код младих. Циљеви пројекта су очување и унапређење 

здравља младих кроз вршњачку едукацију на тему сексуално преносивих инфекција и 

репродуктивног здравља, односно подстицање младих људи да се у већој мери брину о свом 

здрављу. Обуку је похађало седморо ученика II/5 - наставница Трпковић Сандра 

   - у Петој београдској гимназији, 10.12.2019. године, по деветнаести пут одржана је 

манифестација „Ленондан“ поводом обележавања годишњице смрти Џона Ленона. Програм 

је обухватао беседу о животу и раду Џона Ленона, квиз знања о рок музици и представљање 

бендова гимназија из Београда и Србије. Том приликом учествовао је и бенд Шесте 

београдске гимназије састављен од  ученика I, II, III и IV разреда - наставница Трпковић 

Сандра 

 
 

 
 

6.2 Пројекти 
 

Носиоци пројекта Велики рат  су Данијела Вујисић и Драгана Мишић. 

Систематизовали су четворогодишњи рад (преглед књижевних дела из свих епоха домаће и 

светске литературе са темом Великог рата; други уметнички видови обраде ратне теме – 

анегдоте, плакати, ликовна уметност; филмска и позоришна уметност, светске и домаће 

манифестације у знаку обележавања 100 година од Великог рата; историографски приступ – 

значајне битке и историјске личности, мапе, војни чинови и обележја, архивска грађа, 

дневници у рукопису; биљни и животињси свет у рату, болести и ратне болнице... Ученици 

који су учествовали у припреми материјала: 4/1 – Ана Марија Раденовић, Ана Атанасковић, 

Данка Килибарда, Тијана Веселиновић и 4/2 – Јована Павловић, Милица Радојевић, Тамара 

Јојић, Јана Вјетровић, Елена Крсмановић, Теодора Савић и Хелена Максимовић.  

Лингвистичка секција је ове године бројала 8 чланова, међу којима су били ученици  другог 

и четвртог  разреда (2-4: Мандић Стефан, Биберџић Марија; 2-6: Ђорђевић Алекса; 2-9: 

Бован Јелена, Бојић Линда; 4-5: Шевић Ирина, Васовић Анастасија; 4-6: Јанковић Елена).  

 

У оквиру пројекта Култура и друштво реализоване су радионице Јеврејска култура 

и обичаји у сптембру и Холокауст и антисемитизам у октобру. Остале планиране активности 

нису реализоване због ванредног стања. Носилац ових активности је Оливера Леви. 

 
 

Извештај о реализацији пројеката који су били планирани школске 2019/2020. 

Аутор и реализатор Драгана Мишић 

Пројекат:  

ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА  

Пројекат је реализован у сарадњи са колегом из Десете београдске гимназије Павлом 

Павловићем, професором историје. Као резултат пројекта је препис Карејског типика монаха 

Саве (ученице Уна Бабић и Александра Цицмил). 

 

ДЕЦА И НЕМАЊИЋИ 

Пројекат је реализован према плану.  

Резултат пројекта је учешће ученика на Светосавској академији у Општини Звездара и 

организација мултимедијална изложба у Педагошком музеју. 
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ИЗВЕШТАЈ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА САРАДЊЕ СА 
ШКОЛАМА У РЕГИОНУ И СРБИМА У ДИЈАСПОРИ  

 

професор координатор Јасна Перић 

 
Пројекат сарадње са српским школама у дијаспори конципиран је да пружи ученицима 

могућност стицања неопходних знања, умења и вештина ради спознаје своје прошлости, 

порекла и традиције негујући културно наслеђе и природна добра своје земље. Активности 

на реализацији прeдвиђених садржаја у овој школској години, имале су циљ афирмацију и 

подстицај ученика да одговорно и истрајно развијају, унапређују и преносе знања и 

вредности своје домовине како у школи тако и у свакодневном животу.  

Током ове године започели смо реализију пројекта „Српско културно наслеђе без граница“ 

са гимназијом „Никола Тесла“ из Будимпеште и пројекта „Сусрети гимназијалаца 2019.“  са 

гимназијом „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара и „Кантакузина Катарина Брнковић“ из 

Загреба. Наша школа је била домаћин сусрета 28-29-30 октобра 2019. 

 Првог дана је приређен свечани пријем након кога су гости, заједно са домаћинима 

посетили часове. Најпре је професорка српског језика и књижевности, Мина Алексић 

приредила отворен час развоја и неговања српског језика и традиције. Потом је 

професорка хемије Драгана Бранковић Срзић предводила лабoраторијску вежбу 

ученика. На одушевљење гостију резултат часа „Чаробна хемија“ била  је дегустација 

направњених гумених бомбона. У вечерњим сатима, након откривања спомен плоче 

Патријарху Павлу, учесници сусрета су присуствовали свечаној  академији поводом 

Дана школе. 

 Други дан је био резервисан за заједнички студијски обилазак природних вредности и 

културних занаменитости Србије. Обилазак је започет са севера Шумадије, долином 

Велике Мораве до раскошне Ресаве. Током пута вршњачки едукатори, водичи својим 

гостима, били су ученици Шесте београдске гимназије. Ученици су посетили 

манастир Манасију, задужбину деспота Стефана Лазаревића. Затим су у Свилајнцу 

обишли Пољопривредно-ветринарску школу и упознали се са условима рада ове врло 

успешне школе. Након тога, велико интересовање учесника изазвала је јединствена 

поставка реплика диносауруса у природној величини изложена у Природњачком 

центру који смо посетили. 

 Трећи дан је био резервисан за упознавање културноисторијских знаменитости 

Београда. Заједно са гостима из Темишвара, Будимпеште и Загреба, ученици и 

професори Шесте београдске гимназије посетили су Народни музеј, а потом кренули 

у обилазак срца града. Лаганом шетњом Кнез Михајловом улицом стигли смо до 

Конака кнегиње Љубице и Патријаршије. Затим, на раскршћу улица кнеза Симе 

Марковића и краља Петра ушли у порту Саборне цркве Светог арханђела Михајла где 

су вечна почивалишта Доситеја Обрадовића и Вука Караџића. Послеподне смо 

шетали Калемегданском тврђавом и уживали у  прелепом погледу на Саву, Дунав, 

Гардош и читав Београд. Разгледање је завршено обиласком цркве Свете Петке и 

цркве Ружица. 

Други део предвиђених пројектних активности није реализован због пандемије Covida 19.  

По успостављању здравствених услова очекујемо наставак размене и посету наших ученика 

и наставика гимназијама у Будимпешти, Темишвару и Загребу. 

У реализацију наведене размене директно је учествовало тридесет ученика првог, другог и 

трећег разреда наше школе. Одржано је укупно 56 часова. 

Активности предвиђене пројектом сарадње подстичу младе дијаспоре да негују сећање на 

домовину, изучавају културно наслеђе и природна добра и шире позитивне ставове о својој 

земљи. Жеља нам је да у томе истрајемо и радујемо се новим сусретима током следеће 

школске године. 

 

 

Координатор/ реализатор: Ана Ковачевић 

Пројекат ,,Квалитетно образовање за све,, у организацији Савета Европе. 15 

наставника, педагог, психолог школе и директор је радило на попуњавању формулара кроз 
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који смо предсатвили наставне и ваннаставне активности школе а односе се на поштовање 

различитости (укључујући економске, социјалне, културне, верске, националне и језичке 

разлике). Пријавни формулар је потврдио да наставници наше школе промовишу 

демократску културу и мотивисани су за инклузију, борбу против дискриминације, 

превенцију насиља, сарадњу са локалном заједницом, развој уважавања, поштовања 

личности свих грађана, интеркултурално учење и поделу искуства са другим школама. 

Наставнице Ана Ковачевић и Тамара Ђорђевић. 

 

Пилот пројекат иновативног система учења (ILS-a) “InnoSchool” у оквиру транснационалног 

програма Дунав подстиче социјалне иновације и предузетнички дух код ученика средњих 

школа. У Србији га спроводи Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд 

у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Шеста београдска 

гимназија је једна од 10 школа која чија је апликација прихваћена а сарадња се очекује од 

септембра 2020. На састанак и договор дошле су представнице Иноскула 29.10.2019. у 16 

часова са Аном Ковачевић и Горданом Ћеранић у просторије наше школе. Платформу 

формирају информатичари у Чешкој из Катовица а учествују одабране школе у подунавском 

региону. На платформи се учи о предузетништву. 11.12. 2019. у Комбанк дворани у 11 

часова о Иноскулу одржана је најава пројекта коју су пренели медији. Било је 11 ученика 3/2 

и 3/4 одељења. Наставница Ковачевић Ана. 

Пројекат Интеркултуралне размене ученика у оквиру глобалне АФС мреже грађана и 

ученика веома је успешно реализован у нашој школи у одељењу 4/8 и уз помоћ других 

одељења и наставника школе. Ово је програм међународне размене у трајању од три месеца 

до годину дана са стипендијама и полустипендијама које се односе се на Италију, 

Аргентину, Португалију, Русија, Турска, Филипине. Шта омогућује стипендија, ко може да 

конкурише, како се пријавити и где наћи додатне информације ученици су се информисали 

на трибини у нашој школи 15.11. 2019. гостовањем Дуње Живанић, Андреe Јовановић 4/9 

бивша ученица школе, и Керемђана Аданура који је похађао нашу школу преко пројекта. 

Циљ је отварање врата средњошколцима из неке друге земље. Један број страних 

средњошколаца сваке године се пријављује у програм размене ученика. Страни ученици 

током размене живе у српским породицама домаћинима, похађају наставу на српском, 

учествују у ваннаставним активностима и уче о животу локалне заједнице. Примање страног 

ученика у школу доноси вишеструку корист – српски ученици упознају припадника друге 

нације и културе и преиспитују своје стереотипе и предрасуде. Такође, страни ученик у 

зависности од матерњег језика и склоности може обогатити наставу језика, или наставу 

других предмета. Стално је отворен позив за школе које желе да у наредној школској години 

буду домаћини за једног или више страних средњошколаца.  

 

Ученик Керемчан Аданур је Шесту београдску гимназију похађао од 2.9.2019. као редован 

ученика у одељењу 4/8 природно математичког смера а под условима Интеркултуралне 

размене ученика АФС мреже, 16. марта 2020. услед одласка из Београда и корона вируса, 

прелази на онлајн наставу на даљину користећи платформу Гугл учионица и школску Мудл 

платформу за четрнаест предмета и на тај начин завршава школску годину 15. јуна 2020. 

Разредни старешина је био у комуникацији са домаћином Дуњом Живановић. Комуникација 

са наставницима се одвијала на енглеском а касније на српском језику уз употребу писма 

латинице а затим ћирилице. За ментора одређен је ученик Марко Дрндаревић а учествовало 

је и цело одељење. Ученик је показао кооперацију, умеће комуникације, рад у групи, 

учествовао у ваннаставним активностима, савладао културолошке разлике па је похваљен на 

сваком тромесечју од стране Одељенског већа. Ученик је био редован на настави и на крају 

школске године Одељенско веће је из предмета и владања утврдило једанаест оцена 

највишег ранга, одличан (5). У прилогу досијеа ученика у ес дневнику су веома позитивна 

мишљења предметних наставника о њиховом дијалогу и сарадњи. Активности у школи, 

обилазак знаменитости и забавно рекреативне активности: обилазак и упознавање Београда, 

посета спортском центру ,,Олимп,, на општини Звездара, похађао је наставу у 

Информатичком одељењу 2/10 у трајању од три дана, слушао предавања на универзитету на 

Новом Београду из области Информатике, учествовао у раду Ученичког парламента и у 

радионици ,,Отворени парламент ,,у сарадњи са чешком организацијом Агора и Хелсиншким 

одбором за људска права у оквиру пројекта ,,Развој и промоција учешћа младих у јавном 
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животу,, затим на две свечане приредбе у школи са школским Хором и бендом, 15.11. је 

одржао предавања за ученике и родитеље о Интеркултури у конференцијској сали, са 

предметним наставницима организовао огледне часове, дружио се са ученицима у време 

распуста и празника, одлазио организовано на филмски фестивал БОСИФЕСТ, одгледао 

филм ,,Портрет емоција,, о осетљивим друштвеним групама, посетио музеј Николе Тесле.  

На крају школске године поштом добија оцене на српском и енглеском, мишљење 

предметних наставника уз потпис, генерацијски албум и захвалницу Ученичког парламента 

за промоцију интеркултуре међу младима у нашој школи. Јавио се са позитивним утисцима 

и жељом да дође на матурско вече. Обостарно задовољство је упознавање друге нације и 

културе, отклањање стереотипа и предрасуда, богаћење наставе језика и других предмета. 

Потврђујем да је овај ученик веома заслужно, за свој рад и труд у трајању од једне школске 

године похваљен од стране школе и тако испунио циљ Интеркултуралне посете- амбасадор 

своје земље, много нових пријатеља, живот у другом културном окружењу, глобално 

образовање.  

 

6.3 Стваралачкe и слободнe активности учeника 
 

Културно-умeтничкe активности 
 

Извештај рада хора 
 
         Хор је у школској 2019-20. учествовао на приредбама поводом Дана школе 

(28.10.2019.) и школске славе Св. Саве. (27.1.2020.) Као и сваке године одржан је велики број 

проба, а у хору су учествовали ученици свих година. Број и састав хора варира од 

манифестације до манифестације.  

   Део хора је у оквиру међупредметне сарадње учествовао у манифестацији у Слатини 

новембра 2019. посвећеној патријарху Павлу (верска настава-музичка култура-хор) и 

поводом славе  удружења наставника (музичка култура-историја) 

   Због епидемиолошке ситуације и ванредног стања, нису одржани традиционални 

хуманитарни концерт и Дани патријарха Павла, на којима учествује хор и који су планирани 

у априлу и мају месецу 2020. 

     Ученици прве године (2,3,4,5,6,8,9) који су похађали Уметност и дизајн (учествовали су 

на Дану школе (модул мјузикл-одломци) и школској слави Светом Сави (модул- 

инспирација). 

Душка Кисин 
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7 ИЗВЕШТАЈИ ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И 
ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ НАСТАВНИКА 

7.1 Извештај остручном усавршавању у организацији 
установе 

 

Тим за стручно усавршавање у шк. 2019-2020. У договору са Директором 

школе планирао је више обука за наставнике.План је реализован за период до 

фебруара 2020. 

Реализован је семинар за 30 наставника 4и5 фебруара 2020. 

„Стратегија коришћења наставних садржаја у настави-учењу“,каталошки број 575 

Циљ семинара је био јачање компетенција наставникау осмишљавању 

стратегија у раду са ученицима који ће својом активношћу у осмишљеној наставној 

ситуацији повезати оно што су чули и прочитали са оним што већ знају и тако 

консруисати нова знања и применити их у новим ситуацијама. 

Семинар је реализован у три дана, тако што су два дана реализована у школи а 

трећи дан је замишљен као индивидуани задатак за наставнике са електронском 

повратном информацијом. 

   Први дан су наставници размењивали своја искуства у раду која су усмерена на 

учење и развој компетенција код ученика, као што су стратегије достизања виших 

нивоа знања. 

Други дан наставници су имали прилику да размене своја искуства и усвоје знања 

везана за савремене захтеве глобалног и тематског планирања рада као и израде 

појединачне припреме за час засноване на активностима ученика у процесу стицања 

знања. 

Осим овог семинара, наставници су према Плану на нивоу стручног већа 

имали индивидуална стручна усавршавања. Оно што су радили на професионалном 

ојачавању, саставни је део Извештаја стручног већа.  

План стручног оспособљавања наставника није реализован због увођења 

ванредног стања услед епидемије. Договор са наставницима који су у Тиму је да се 

прошлогодишњи план професионалног напредовања пренесе на ову школску годину 

и уколико буде могуће, реализује, обзиром да су то процене о потребама наставника.  
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7.2 Стручно усавршавање наставника 

 

  Наставник 
назив програма стручног 

усавршавања 
организатор кат.бр. 

компе- 

тенција 

бодо

ва 
други облик 

1 Златковић Татјана 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ 

одељењима гимназије - модул 

Оперативни системи  

ЗУОВ   K1 40   

2 Златковић Татјана 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ 

одељењима гимназије - модул 

Програмирање 2 

ЗУОВ   K1 40   

3 Златковић Татјана Безбедност деце на интернету 
Save the 

Children 
      

тренинг за 

тренере 

4 Петрановић Јелена 
"Стратегије коришћења 

наставних садржаја" 
ЗУОВ 575 K1 24   

5 Рашевић Јелена Умеће комуникације 1 
Тим 

Психокод 
262 К4     

6 
Ђурић Лазовић 

Наташа 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ 

одељењима-модул рачунарски 

системи 

ЗУОВ   K1 40   

7 
Ђурић Лазовић 

Наташа 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ 

одељењима-модул 

програмирање1 

ЗУОВ   K1 40   

8 
Ђурић Лазовић 

Наташа 

Програм обуке наставника 

рачунарства и информатике за 

2. разред средње школе за 

програмски језик Python 

ЗУОВ   K1 16   

9 Новаковић Биљана 

Програм обуке наставника 

рачунарства и информатике за 

2. разред средње школе за 

програмски језик Python 

ЗУОВ   K1 16   

10 Новаковић Биљана 
Коришћење наставних 

садржаја 
ЗУОВ 575 К1 24   

11 Михаиловић Оливера 

Домаћи задатак у функцији 

повећања 

ученичкихпостигнућа 

ОКЦ 

1043-

415/201

8 

К2 32   

12 Михаиловић Оливера 
Конверенција "Свет 

образовања брише границе" 
ЗУОВ 

1520-

4/2019 
  1   

13 Михаиловић Оливера Архимедесова 459.  трибина Архимедес   К1 2   

14 Михаиловић Оливера Архимедесова 452. трибина  Архимедес   К1 2   

15 Михаиловић Оливера Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

  К3 4   

16 
Маловић Козић 

Љиљана 
Од уметности до филозофије 

Српско 

филозофско 

друштво 

    2   

17 Ковачевић Ана 
Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 

ЗУОВ, ОКЦ 

Дидакта 
575 К1 24   

18 Ковачевић Ана 
,,Нови Логос,, уџбеник 

Географије за 1 и 2 разред 
Логос     1   

19 
Чолаковић Јовановић 

Весна 
Програм обуке наставника  ЗУОВ 

1784/21

9/9648 
K1 24   

20 Плазибат Сандра           

Објављивање 

рада у стручном 

часопису / листу  

21 Плазибат Сандра           
Рад са 

студентима 

22 Плазибат Сандра           
Рад са 

приправником 
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23 Златановић Светлана         24 

Пројекат 

"Унапређење 

квалитета 

образовања кроз 

увођење испита 

на крају средњег 

образовања -

ЗВКОВ 

24 Стојиљковић Ана 

Стратегије коришћенја 

наставних садржаја у настави 

/учењу 

ЗУОВ 575   24   

25 Бакић Тамара 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 

/учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

26 Вујисић Данијела 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 

учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

27 Стогов Игор 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

ЗУОВ 

1784/20

19/1187

8 

K1 24   

28 Стогов Игор 
Дигитално образовање 2020. / 

он-лајн конференција 

МП РС, 

ЗУОВ, 

Петља, 

ЗВКОВ,Тим 

за социјално 

укључивање 

и смањење 

сиромаштва 

2091 K2 4   

29 
Ђорђевић Николић 

Тамара 

Дигитално образовање 2020. / 

он-лајн конференција 

Шеста 

београдска 

гимназија 

2091 К2 4   

30 
Ђорђевић Николић 

Тамара 
Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

/ К3 4   

31 
Ђорђевић Николић 

Тамара 
/ / / / / 

Објављена радна 

биографија у 

"Лексикону 

стваралаца 

предуниверзитет

ског 

образовања", 

Кундачина, М., 

Илић, М., Клет, 

2019 

32 
Ђорђевић Николић 

Тамара 
/ / / / / 

Ауторство и 

реализација два 

акредитована 

семинара: 

"Програм 

позитивног 

понашања" и 

"Програм 

управљања 

стресом 

наставника и 

ученика: Зашто 

зебре немају 

чир". 

33 
Ђорђевић Николић 

Тамара 

Консултације са наставницима 

грађанског васпитања о новим 

програмима ГВ у средњим 

школама 

ЗУОВ / К1 4   

34 Алуровић Данијела Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

/ К3 4   
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35 Баковић Светлана 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

36 Баковић Светлана Алтернатива насиљу 

Друштво 

учитеља 

Београда 

73 К4 16   

37 Шандор Зринка 
61.Републички зимски 

семинар 

Друштво за 

српски језик 

и књижевност 

Србије, 

Београд 

833 к1 24   

38 Шандор Зринка 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

ЗУОВ 
1784/20

19/9647 
к1 24   

39 Перуничић Јасмина 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 к1 24   

40 Перуничић Јасмина 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

41 Перуничић Јасмина           

Подршка - коме, 

када и како - 

Центар за 

совијални рад 

Звездара и 

Врачар 

42 Перуничић Јасмина           

Пиза тестови - 

предавање 

проф.др. 

Драгица 

Павловић Бабић 

43 Перуничић Јасмина           

Израда и 

реализација 

иницијалних 

тестова за 2 и 

4.разред 

44 Перуничић Јасмина           
Општинско 

такмичење 

45 Перуничић Јасмина           

Прегледање 

тестова за ИТ 

одељења, 2 дана 

46 Грујовић Данијела Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

/ К3 4   

47 Перић Јасна 

Унапређење квалитета 

образовања кроз вођење 

испита на крају средњег 

образовања 

Министарств

о просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

- - 16   

48 Перић Јасна 

Предлог програма настава и 

учење изборног програма: 

Образовање за одрживи развој 

ЗУОВ - - -   

49 Перић Јасна 

Члан комисије за проверу 

способности приправника за 

обављање образовно 

васпитног рада u OШ "20 

октобар" 

Министарств

о просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

- - -   

50 Перић Јасна Дигитални атлас ОКЦ 784 К1 32   
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51 Перић Јасна 

Преглед и стручна оцена 

квалитета рукописа уџбеника 

Географија, за седми разред , 

аутора Марка Милошевића, 

издавач "Вулкан издаваштво" 

из Београда 

ЗУОВ - - -   

52 Перић Јасна 

Праћење и унапређење 

образовних стандарда за крај 

основног образовања и општег 

средњег образовања 

ЗВУКОВ - - -   

53 Перић Јасна 

Преглед и стручна оцена 

квалитета рукописа уџбеника 

Географија, за седми разред , 

аутора Дејана Шабића и 

Снежане Вујадиновић, 

издавач "Нови Логос" из 

Београда 

ЗУОВ - - -   

54 Перић Јасна 

Праћење и унапређење 

образовних стандарда за крај 

основног образовања и општег 

средњег образовања - Ревизија 

образовних стандарда за крај 

другог циклуса основног 

образовања 

ЗВУКОВ - - -   

55 Перић Јасна 

Унапређење квалитета 

образовања кроз вођење 

испита на крају средњег 

образовања 

Министарств

о просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

- - 8   

56 Перић Јасна 

Предлог програма настава и 

учење за први разред за 

Математичку гимназиjу, 

Филолошке гимназије, 

ученика са посебним 

способностима за рачунарство 

и информатику., историју и 

географију, и за други разред 

за ученике са посеним 

способностима за биологију и 

хемију  

ЗУОВ - - -   

57 Перић Јасна 

Предлог програма настава и 

учење за први разред за 

Математичку гимназиу, 

Филолошке гимназије, 

ученика са посебним 

способностима за рачунарство 

и информатику., историју и 

географију, и за други разред 

за ученике са посеним 

способностима за биологију и 

хемију                                                   

ДРУГИ РАЗРЕД 

ЗУОВ - - -   

58 Перић Јасна 

Предлог програма настава и 

учење за први разред за 

Математичку гимназиу, 

Филолошке гимназије, 

ученика са посебним 

способностима за рачунарство 

и информатику., историју и 

географију, и за други разред 

за ученике са посеним 

способностима за биологију и 

хемију ПРВИ РАЗРЕД 

ЗУОВ - - -   
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59 Перић Јасна 

Двање стручне оцене 

рукописа уџбеника: 

"Географија /" уџбеник за 

седми разред основне школе 

аутора Тање Плазинић, 

издавач: Издавачка кућа 

"Клет" из Београда 

ЗУОВ - - -   

60 Перић Јасна 

Праћење и унапређење 

образовних стандарда за крај 

основног образовања и општег 

средњег образовања ЗАДАЦИ 

ЗА НАДАРЕНЕ 

ЗВУКОВ - - -   

61 Перић Јасна 

Аутор теста за пријемни испит 

из геогрфије за упис ученика у 

средње школе 2020/2021.  

ЗВУКОВ - - -   

62 Перић Јасна 

Презентација уџбеника 

Географије за I и II разред 

гимназије 

Логос - - 1   

63 Перић Јасна 
"Дигитални часови: бесплатни 

алати и платформе" 
Клет - - 1   

64 Перић Јасна 

"Примена алата Google 

Classroom" у реализацији 

часова и тестирању ученика 

Клет - - 1   

65 Перић Јасна 

Припремање програма, 

инструмената и реализација 

завршног испита у основном 

образовању 

ЗВУКОВ - - -   

66 Перић Јасна 

Eurydice конференција 

"Стручно усавршавање 

наставника и стручних 

сарадника" 

Еразмус + - излагање -   

67 Перић Јасна           

Обележавање 

годишњице 

УНЕСКО клуба 

школе - израда и 

постављање 

изложбе 

06.09.2019. 

68 Перић Јасна           
Географски 

диктат 

69 Перић Јасна           

Сусрети 

гимназијалаца 

2019. Српско 

културнонаслеђе 

без граница 

Сусрети 

гимназија 

"Доситеј 

Обрадовић"из 

Темишвара, 

"Никола Тесла" 

из Будимпеште 

и "Кантакузина 

Катарина 

Бранковић" из 

Загреба 28-29-

30.10.2019. 

70 Перић Јасна           

Обележавање 

годишњице 

Развојног центра 

Руског 

географског 

друштва у 

Србији  
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71 Перић Јасна           

Природњачки 

центар у 

Свилајнцу 

23.11.2019 

72 Перић Јасна           

Заједнички 

састанак с 

центром за 

социјални рад 

општина 

Звездара и 

Врачар 

26.11.2019. 

73 Перић Јасна           

Мерење 

ученичких 

постигнућа - 

предавање др 

Драгица 

Павловић Бабић 

27.11.2019. 

74 Перић Јасна           

Музеј Науке и 

технике 

29.11.2019. 

75 Перић Јасна           

Јавни час Врање 

и Коштана Боре 

Станковић 

76 Перић Јасна           

Фестивал науке 

РАЗОТКРИВАЊ

Е 06.12.2019. 

77 Перић Јасна           

Посета 

скупштини 

Републике 

Србије 

17.12.2019. 

„Дани европског 

парламентаризм

а“ 

78 Перић Јасна           

Пројектно 

истраживачко 

студијско 

путовање 

"Италија-

Француска-

Шпанија"  од    

05.02.-

13.02.2020. 

79 Матић Жељко 
Изазови руковођења установа 

- законодавни оквир и пракса 

Центар за 

менаџмент 
445   6 Стручни скуп 

80 Маринковић Тијана 

Организатор, дежурни 

наставник и прегледач 

општинског такмичења из 

физике 25.1.2020 

      
3+1

1 ?? 
  

81 Маринковић Тијана 

Прегледач задатака на 

градском такмичењу из 

физике ученика средњих 

школа, Гимназија Патријарх 

Павле, 22.2.2020 (13:30-21:00) 

      7.5   

82 Маринковић Тијана 
Припрема ученика за 

републичко такмичење 
      

15 

?? 
  

83 Маринковић Тијана 
Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 

ЗУОВ, ОКЦ 

Дидакта 
575 К1 24   

84 Плазибат Сандра           

TESOL 2020 

Virtual 

Convention  
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85 Плазибат Сандра           

RELO Belgrade 

OPEN 

Conference  

86 Влајић Андрија 

Стратегија коришћења 

наставних садржаја у настави / 

учењу 

ЗУОВ 53/017 к2п1 24   

87 Влајић Андрија 
Примена ИКТ у настави 

физичког васпитања 
ЗУОВ 

1013/18

5 
K1 26   

88 Вучак Дражен 

Стратегија коришћења 

наставних садржаја у настави / 

учењу 

ЗУОВ 53/017 к2п1 24   

89 Ћеранић Гордана 

Домаћи задатак у функцији 

повећања ученичких 

постигнућа 

ОКЦ 

1043-

415/201

8 

К2 32   

90 Кнежевић Јован 

Мотивисање и развијање 

интересовањаза учење 

математике 

Архимедес   К1 8   

91 Кнежевић Јован 
Државни семинар о настави 

математике и рачунарства 

Друштво 

математичара 

Србије 

345 К1 16   

92 Кнежевић Јован Архимедесова трибина 452 Архимедес 6416 К1 2   

93 Кнежевић Јован 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

94 Башић Људмила           

Награђени 

професори-

Летња школа 

математике на 

Дивчибарима  у 

организацији 

ДМС 

95 Башић Људмила           

Учешће у 

промотивном 

квизу Мост 

математике 

96 Башић Људмила           

Конференција на 

Грађевинском 

факултету- Мост 

математике 

97 Башић Људмила           

Скуп -Мост 

математике у 

Скупшини града 

98 Башић Људмила           

Регионални 

скуп-Мост 

математике  

99 Башић Људмила           

Школско 

такмичење -

дебата 

100 Башић Људмила           

Израда и 

реализација 

иницијалних 

тестова за 1,2 и 

3.разред 

101 Башић Људмила           

 Пријем колега 

из љубљанске 

гимназије 

102 Башић Људмила           

Прегледање 

мале матуре , 2 

дана 

103 Башић Људмила 
Преглед и давање стручне 

оцене уџбеника математике 
ЗУОВ     15   

104 Башић Људмила 

Учешће у радној групи за 

израду/ревизију општих 

стандарда постигнуће 

ЗУОВ     10   
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105 Башић Људмила 
Обука у Центру за промоцију 

науке -Дебата 

Центар за 

опромоцију 

науке 

    2   

106 Башић Људмила 

Унапређење квалитета 

образовања кроз увођење 

испита на крају средњег 

образовања 

ЗВУКОВ     10   

107 Башић Људмила 
Техничка подршка за 

такмичење "Мислиша" 
Архимедес   к1 5   

108 Башић Људмила 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

109 Алексић Мина 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

110 Параушић Весна 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575   24   

111 Параушић Весна 

Презентација уџбеника 

биологије за 1. и 2. разред 

гимназије 

      1   

112 Башић Јасминка 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К2 24   

113 Башић јасминка 

Презентација уџбеника 

биологије за 1. и 2. разред 

гимназије 

      1   

114 Трпковић Сандра 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575   24   

115 Трпковић Сандра 

Презентација уџбеника 

биологије за 1. и 2. разред 

гимназије 

      1   

116 Трпковић Сандра Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

/ К3 4   

117 Мандић Драгана 

Корелација интерактивне 

табле и софтвера за 

презентацију 3Д модела 

Отворена 

просветна 

иницијатива 

317 K2 8   

118 Мандић Драгана 

Међупредметни приступ 

настави и учењу и развој 

компетенција код ученика 

Klett друштво 

за развој 

образовања 

480 К2 8   

119 Мандић Драгана 

Нове теме у историографији-

оквири и циљеви примене у 

настави историје 

Центар за 

српске 

студије, 

Филозофски 

факултет 

428   8   

120 Мандић Драгана 

Програм обуке  наставника за 

реализацију наставе 

орјентисане ка исходима 

учења 

ЗУОВ 

153-02-

00027/2

017-07 

  24   

121 Богићевић Марија           

Формирање базе 

података 

корисника у 

БИСИС-у 

122 Мишић Драгана 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

орјентисане ка исходима 

учења 

МПНТР   к1п1 24   

123 Мишић Драгана 

Програм обуке за запослене у 

образовању - дигитална 

учионица  

МПНТР   к1п1 19.5   

124 Мишић Драгана Заједно учимо боље 

ОШ Свети 

Сава у 

Кикинди 

ЗУОВ 

1588-

4/2019. 

    
излагање не 

конференцији 
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125 Мишић Драгана Нове теме у историографији 

Центар за 

српске 

студије ФФ 

ЗУОВ 

2153/20

19 

    симпозијум 

126 Мишић Драгана Пројекат Државна матура МПНТР       

Члан тима за 

израду задатака 

за историју 

127 Мишић Драгана 
Члан тима за полагање 

лиценце наставника историје  
МПНТР       Члан комисије  

128 Рајић Олгица 
61. Републички зимски 

семинар 

Друштво за 

српски језик 

икњижевност 

Србије 

ЗУОВ, 

833 
К1 24   

129 
Крлић Сретовић 

Јелена 
          

Учешће у 

промотивном 

квизу Мост 

математике 

130 
Крлић Сретовић 

Јелена 
          

Конференција на 

Грађевинском 

факултету- Мост 

математике 

131 
Крлић Сретовић 

Јелена 
          

Регионални 

скуп-Мост 

математике  

132 
Крлић Сретовић 

Јелена 
          

 Пријем колега 

из љубљанске 

гимназије 

133 
Крлић Сретовић 

Јелена 

„Шта све могу калкулатори? - 

у сусрет државној матури“. 
ЗВУКОВ   к3 8   

134 
Крлић Сретовић 

Јелена 

Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   к3 8   

135 
Крлић Сретовић 

Јелена 

Десети симпозијум " 

Математика и примене" 

Математички 

факултет 

S13452

019 
К1 1   

136 
Крлић Сретовић 

Јелена 
Архимедесова трибина 453 Архимедес 6416 К1 1   

137 
Крлић Сретовић 

Јелена 

Техничка подршка за 

такмичење "Мислиша" 
Архимедес   к1 5   

138 Дабић Костић Наташа           

Учешће у 

промотивном 

квизу Мост 

математике 

139 Дабић Костић Наташа           

Конференција на 

Грађевинском 

факултету- Мост 

математике 

140 Дабић Костић Наташа           

Скуп -Мост 

математике у 

Скупшини града 

141 Дабић Костић Наташа           

Регионални 

скуп-Мост 

математике  

142 Дабић Костић Наташа 
„Шта све могу калкулатори? - 

у сусрет државној матури“. 
ЗВУКОВ   к3 8   

143 Дабић Костић Наташа 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   к3 8   

144 Дабић Костић Наташа 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
- - 6   

145 Дабић Костић Наташа 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

146 Дабић Костић Наташа           

Награђени 

професори-

Летња школа 

математике на 

Дивчибарима  у 
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организацији 

ДМС 

147 Дабић Костић Наташа 
Координатор такмичења 

"Мислиша" 
Архимедес   К1 10   

148 Дабић Костић Наташа 
Преглед и давање стручне 

оцене уџбеника математике 
ЗУОВ     15   

149 Дабић Костић Наташа 

Учешће у радној групи за 

израду/ревизију општих 

стандарда постигнуће 

ЗУОВ     10   

150 
Бранковић Срзић 

Драгана 

"Дигитални часови: бесплатни 

алати и платформе" 
Клет         

151 
Бранковић Срзић 

Драгана 
Безбедност деце на интернету 

Шеста 

београдска 

гимназија 

  К3     

152 
Бранковић Срзић 

Драгана 

Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   к3 8   

153 Јоковић Ана 
Државни семинар о настави 

математике и рачунарства 

Друштво 

математичара 

Србије 

345 К1 16   

154 Јоковић Ана 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

155 Јарић Александра 

Преглед и давање стручне 

оцене уџбеника енглеског 

језика 

Нови Логос - - - - 

156 Јарић Александра 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
- - 6 - 

157 Јарић Александра - - - - - 
Рад са 

студентима 

158 Антанасијевић Бојана 

Стратегија коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К1 24   

159 Ђолић Сузана 

Стратегија коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 к-1 24   

160 Тасић Владимир 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

161 Тасић Владимир 
"Дигитални часови: бесплатни 

алати и платформе" 
Клет   К3     

162 Тасић Владимир 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
- - 6   

163 Носовић Дубравка Т е х н и к е    у ч е њ а  

Педагошко  

друштво  

Србије 

584 
       К2 , 

П3 
8   

164 Носовић Дубравка 
ИТ   семинар   -    напредни  

ниво  (    I    и   II   део   ) 

Центар  за  

стручно  

усавршавање  

Шабац 

318 
       К2 , 

П1 
8   

165 Носовић Дубравка 
Пројектна  настава  -  више  од  

учионице   

Агенција  за  

образаовање 
560 

       К2 , 

П3 
8   

166 Носовић Дубравка 

 Програм  обуке  наставника  

за  реализацију  наставе   

оријентисану  ка  исходима  

учења 

МПНТР   
       К1 , 

П1 
24   

167 Носовић Дубравка 

Подстицање  мотивације  и  

иницијативе  ученика  у  

настави кроз  ученичке  

пројекте 

Институт  за  

педагошка  

истраживања 

540 
       К2 , 

П1 
8   

168 Носовић Дубравка 

Савремени  трендови  у  

психологији   (   СТУП  )  

2019. 

Филзофски  

факултет ,  

Нови  Сад 

    10 
стручно  -  

научни  скуп 
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169 Носовић Дубравка 

Девети  конгрес  

психотерапеута  Србије  ,  

2019. 

Друштво  

психотерапеу

та  Србије 

    10 
стручно  -  

научни  скуп 

170 Кречковић Тамара 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
- - 6   

171 Кречковић Тамара Безбедност деце на интернету     К3 4   

172 Сузана Лазовић 
Државни семинар о настави 

математике и рачунарства 

Друштво 

математичара 

Србије 

345 К1 16   

173 Сузана Лазовић 

Каријерно вођење и 

саветовање у Републици 

Србији и Европи 

Фондација 

Темпус 
  К3 1 Конференција 

174 Мирјана Јелић 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗВУКОВ   К3 8   

175 Пантић Соња 

Стратегија коришћења 

наставних садржаја у 

настави/учењу 

ЗУОВ 575 К2 24   

176 Биљана Бодирога         8 

Формирање базе 

података 

корисника у 

БИСИС-у 

177 Славица Влачо 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
        

178 Славица Влачо 
61. Зимски републички 

семинар 

Друштво за 

српски језик 
833 к1 24   

179 Славица Влачо           

Организација 

Књижевне 

олимпијаде 

180 Ђуровић Љубица 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗБУКОВ   К3 8   

181 Ђуровић Љубица           

 Промотивни 

квизу-Мост 

математике 

182 Ђуровић Љубица           

Израда и 

реализација 

иницијалних 

тестова за 2 и 

4.разред 

183 Ђуровић Љубица           
Општинско 

такмичење 

184 Ђуровић Марија 
Радионица "Шта све могу 

калкулатори" 
ЗБУКОВ   К3 8   

185 Ђуровић Марија           

Израда и 

реализација 

иницијалних 

тестова за 2 и 

4.разред 

186 Ђуровић Марија           
Општинско 

такмичење 

187 Ђуровић Марија           

Дежурство на 

пријемном 

испиту за ИТ 

одељења 

188 Дабић Маја 

 дежурни наставник и 

прегледач општинског 

такмичења из физике 

25.1.2020 

          

189 Дабић Маја 

Стратегије коришћења 

наставних садржајау 

настави/учењу 

ЗУОВ   К1 24   

190 Дабић Маја 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
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191 Иличин Данијела 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

МПНТР 

1784/20

19-

2153 

К1П1 24   

192 Иличин Данијела 

Програм обуке за запослене у 

образовању/Дигитална 

учионица - дигитално 

компетентан наставник 

МПНТР 

1553/20

19-

2592 

К2П1 
4397

0 
  

193 Иличин Данијела 
61. републички зимски 

семинар 

Друштво за 

српски језик 
833 К1П3 24   

194 Иличин Данијела           

Ауторски рад на 

изради 

Приручника са 

припремама за 

часове, за 

наставни 

предмет Српски 

језик и 

књижевност за 

први разред 

гимназије 

195 Иличин Данијела           

Дежурни 

наставник и 

прегледач на 

општинском 

такмичењу 

Књижевна 

олимпијада 

196 Иличин Данијела           

Прегледач 

пробног 

завршног испита 

197 Иличин Данијела           
Прегледач 

завршног испита 

198 Стојановић Мирјана Дигитална учионица ЗУОВ   К1, К2 19.5 
Председник 

стручног већа 

199 Стојановић Мирјана Прва помоћ код деце 

Универзитетс

ка дечја 

клиника 

241 К2 8 

Дежурство на 

завршном 

испиту 

200 Иличин Данијела           

Лектура и 

коректура 

Граматике за 1. 

разред гимназије 

201 Иличин Данијела           

Стручна 

рецензија 

уџбеничког 

комплета за 

трећи разред 

основне школе 

202 Иличин Данијела           

Лектура и 

коректура 

Приручника са 

припремама за 

наставни 

предмет Српски 

језик и 

књижевност за 

први разред 

гимназије 

203 Иличин Данијела           

Лектура и 

коректура 

Приручника уз 

уџбенички 

комплет за 

српски језик за 

трећи разред 

основне школе 
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204 Иличин Данијела           

Стручна 

рецензија 

Приручника са 

припремама уз 

наставни 

предмет Српски 

језик за трећи 

разред 

205 Филиповић Марија 

Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 

/учењу 

ЗУОВ         

206 Филиповић Марија 
Основно оспособљавање за 

пружање прве помоћи 

Црвени крст 

Звездара 
        

207 Јелић Мирјана Државни семинар  

Друштво 

математичара 

Србије 

350/202

0 
К1 16   

208 Јелић Мирјана 
Радионица- " Шта све могу 

калкулатори? " 
ЗВУКОВ   К3 8   

209 Јелић Мирјана           

Прегледање 

мале матуре, 4 

дана 

210 Јелић Мирјана           

Радионица- 

"Безбедност 

деце на 

интернету" 

211 Ђокић Томислав 
Стратегије коришћења 

наставних садржаја у настави 
ЗУОВ 575 К1 24   

212 Стојановић Предраг 
"Стратегије коришћења 

наставних садржаја" 
          

213 Марковић Снежана 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

ИНФОРМАТИКЕ У ИТ 

ОДЕЉЕЊИМА ГИМНАЗИЈЕ 

– МОДУЛ ПРИМЕНА 

РАЧУНАРА 2 

ЗУОВ 

реш.ми

н.бр.61

1-00-

03122/2

018-03 

К1 16   

214 Марковић Снежана 
Примена микробит уређаја - 

основна обука за наставнике 

Британски 

савет 

реш.ми

н.бр.61

0-00-

01713/2

019-07 

К2 8   

215 Марковић Снежана Онлајн дидактика ОКЦ       Конференција 

216 Марковић Снежана 
Video pedagogy in vocational 

education 

European 

Training 

Foundation 

      
Међународни 

семинар, Тирана 

217 Марковић Снежана 
9th WeB & Serbian Moodle 

Moot 2019 

Мудл мрежа 

Србије 
      Конференција 

218 Марковић Снежана BETT Show         

Сајам 

образовних 

технологија, 

Лондон 
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7.3 Извештаји о одржаним угледним и огледним часовима 

 
 

- јавни час: „Врање и Коштана Боре Станковића“, 6.12.2019, ученици 3/8, у сарадњи са 

српским језиком и ликовном културом - наставница Перић Јасна 

   - у оквиру манифестације „Новембарски дани Соње Жарковић“ предавање 

„Микроорганизми и културно наслеђе“ одржао је проф. Славиша Станковић са Биолошког 

факултета, 27.11.2019. године, којем су шрисуствовали ученици I, II и IV разреда; предавање 

у вези са израдом тестова, давања писаних провера знања, типова задатака итд. у сврху 

припреме ученика за полагање велике матуре одржала је проф. др Драгица Павловић Бабић 

са Филозофског факултета - наставнице Параушић Весна, Башић Јасминка, Трпковић Сандра 

   - у Шестој београдској гимназији 14.12.2019. године организована је обука и основн 

оспособљавање из прве помоћи за запослене у трајању од шест сати. Обуку су одржали 

активисти Црвеног крста Звездара - наставница Трпковић Сандра 

   - у Шестој београдској гимназији 25.12.2019. године проф. Вера Ракоњац са 

Пољопривредног факултета одржала је предавање „Утицај генетички модификованих 

организама на здравље људи и околину“. Предавању су присуствовали ученици II и IV 

разреда - Параушић Весна, Башић 

     Јасминка, Трпковић Сандра 
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 8. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, 
ШКОЛАМА, ВИСОКОШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА, ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, 

НВО И ОСТАЛИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
  
 
Сарадња са факултетима, инситутима, стручним друштвима 

Сарадња са факултетима, инситиутима и стручним друштвима школске 2019/20. је 

значајно онемогућена због проглашеног ванредног стања услед пандемије ковид-19. 

Наставници су остварили спорадичну сарадњу са овим институцијама. 

Остварена је сарадња са Машинским факултетом који се најавио још прошле године и 

договор је био да се 22.11.2019. на часовима Грађанског васпитања подели рекламни 

материјал у вези уписа на овај факултет, контакт Ана Ковачевић, сарадња Игор Стогов.  

27.11.2019. професори грађанског васпитања и верске наставе присуствовали су са 

ученицима предавању професора са одсека за психологију Филозофског факултета. 

Представљању студија у Бечу на енглеском језику, о аплицирању, трошковима 

живота и сл.  

17. децембар. 2020. у хотелу Хилтон, Краља Милана 35, присуствовали су 

заинтересовани ученици 4/8.  

У априлу и мају 2020. ученици су се путем онлајн презентације информисали о 

факултетима „Сингидунум“ и Правном факултету у Београду. 

Виртуелни дан Електротехничког факултета помоћу ZOOM платформе одржавало се 

16. маја. Ученици су могли онлјан да се пријаве на РВиПВО за стипендије за подофицире. 

Тамара Ђорђевић Николић 

 
 

Црвени крст - већина активности је реализована у сарадњи са Црвеним крстом Звездара;  

реализована су предавања, новембарска акција добровољног давалаштва крви, акција „Један 

пакетић, много љубави“. Није реализована пролећна акција добровољног давалаштва крви, 

припрема и обука ученика из области Прве помоћи и реалистичког приказа повреда 

(такмичења) због пандемије. Ове године одржана је обука из Прве помоћи за одређен број 

наставника. У име Црвеног крста захваљујем се свима који су омогућили одвијање свих 

планираних активности, посебно ученицима акције прикупљања пакетића - наставница 

Башић Јасминка 

- у оквиру сарадње наше школе са факултетима на којима се изучава и налази примену 

предмет хемија, за школску 2019/2020. годину су планиране посете наших ученика у групама 

од 15 до 20 ученика, а у пратњи наставника хемије Тасић Владимира: 

     1. Рударско-геолошком факултету у марту месецу 2020. године и 

     2. Фармацеутском факултету у априлу месецу 2020. године 

     Циљеви ових посета били су: присуствовање стручном предавању, обилазак студентских 

лабораторија и упознавање ученика са студијским програмом. Међутим, због увођења 

ванредног стања у нашој земљи, планиране посете су до даљег отказане. 

   - планиране посете Хемијском факултету и Институту Вича нису реализоване због 

пандемије Корона вирусом  
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ИЗВЕШТАЈ  

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 

Посета 15. Плечниковом  табору у Словенији 

  

Четири ученика четвртог разреда Шесте београдске гимназије, Марина Свилар, Дејан 

Хасковић, Марко Дрндаревић и Милан Митрески, у пратњи професора физике Тијане 

Маринковић, учествовали су у  Плечниковом кампу у Словенији од 20. до 22. септембра 

2019. године. 

Камп Плечник организује Средња школа Јожета Плечника у Љубљани једном 

годишње. Ове године скуп је одржан у Фиеси, поред Пирана. 

  У оквиру кампа организоване су радионице из различитих области: астрономије, 

математике, биологије, енглеског, немачког језика, као и спортске активности. Наши 

ученици су претежно учествовали у астрономским радионицама, али такође и у 

математичким и биолошким радионицама. У оквиру астрономских радионица ученици су 

изводили експерименталне вежбе, нпр. мерење димензија небеских тела, испитивање 

Хабловог закон итд. У паузама између интензивних радионица, ученици су имали прилику 

да учествују у спортским и друштвеним играма. 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ПУТОВАЊА У САРАЈЕВО  У ПЕРИОДУ  22-24.09.2019.   

 

                            „ Музиком за нови почетак “ 

 

           У недељу 22. 9. 2019. год . бенд Шесте београдске гимназије  „ЏД“ који чине ученици 

: Јована Анђелковић 4-1, Реља Брајовић 3-3, Реља Штигљић 2-7, Никола Тришић 2-1 и 

Константин Јанковић 2-1, у пратњи професорке  музичке културе Душке Кисин, допутовао је 

у Сарајево на трећи по реду регионални сусрет средњошколских бендова. Љубазни 

домаћини, професори и ученици Прве гимназије у Сарајеву, дочекали су их на најбољи 

могући начин.  

          У понедељак, 23.9.  пре подне приређен је обилазак  знаменитости ужег језгра града 

Сарајева, (Саборна православна црква, катедрала, синагога, џамија, Баш чаршија и галерија  

музеја у коме су изложени радови бивших ученика и професора Прве гимназије) После 

ручка  је одржана генерална тонска проба .  гимназијских  бендова из Љубљане, Скопља, 

Подгорице, Сарајева и Београда. Концерт у свечаној сали започео је пригодним поздравним 

говором госпође Лејле Тузлак, директорке Прве гимназије у Сарајеву, а бенд Шесте 

београдске гимназије је наступио први са три песме ( Teenager,  Ти си сав mој бол,  Крени 

према мени) које су подигле позитивну атмосферу  у препуној сали .   

      Програм је настављен наступом бендова из Подгорице, Љубљане, Скопља и Сарајева. 

После концерта ученици и професори са својим домаћинима наставили су лепо дружење. 

       Повратак у Београд уследио је у уторак 24.9.2019. 

Душка Кисин 
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ПОСЕТА ДРУГОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У НАНТОНГУ, НР КИНА 

 

На основу позива упућеног од стране делегације из града Нантонга, НР Кина, у 

посети НР Кини била је делегација Градске општине Звездара, коју су чинили председник 

ГО Звездара Милош Игњатовић, члан општинског већа Душан Игњатовић, директор Шесте 

београдске гимназије Раде Зејак, као и ученици наше школе Дамјан Минић, Јована 

Здравковић, Тијана Гладић и Нина Мићовић. Током боравка у Београду у августу месецу 

делегација из НР Кине посетила је Шесту београдску гимназију и том приликом је потписан 

споразум о сарадњи Шесте београдске гимназије и Друге средње школе из Нантонга. 

Делегација ГО Звездара боравила је у Кини у два града Женшену и Нантонгу. У Женшену 

делегација је посетила средњу школу за уметност и старе занате, а у Нантонгу делегација је 

присуствовала обележавању стогодишњице постојања друге средње школе. Ученици Шесте 

београдске гимназије присуствовали су настави у школи, а провели су три ноћи у 

породицама домаћина. Приликом ове посете договорена је даља сарадња две школе на 

основу потписаног споразума о сарадњи. 

 

Од 18. до 26.10.2020. године  
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9 Успех ученика у школској 2019-2020. години 

9.1Резултати ученика на такмичењима у школској 2019/20. г.  

  

презиме и име 

ученика 

Разред и 

одељење 

Предмет / област или 

назив такмичења 

Ранг 

такмичења 

Освојено 

место Наставник - ментор 

1 Марковић Урош II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало Златковић Татјана 

2 Радојевић Ирина II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало Златковић Татјана 

3 Остојић Вук II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало Златковић Татјана 

4 Јовановић Милутин II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало Златковић Татјана 

5 Стошић Милица IV3 Верска настава 

окружно 

(градско) остало Петрановић Јелена 

6 Ђорђевић Алекса II6 Математика општинско остало Перуничић Јасмина 

7 

Јевремовић 

Исидора II6 Математика општинско остало Перуничић Јасмина 

8 Тадић Ања II6 Математика општинско остало Перуничић Јасмина 

9 Јеремић Марија IV7 Математика 

окружно 

(градско) остало Перуничић Јасмина 

10 Мајер Иван I10 Информатика републичко II Новаковић Биљана 

11 Вукић Јована I9 

Српски језик и 

књижевност општинско остало 

Весна Чолаковић 

Јовановић 

12 Јанковић Илија IV7 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) II Ковачевић Ана 

13 

Николић 

Александра IV7 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) II Ковачевић Ана 

14 Стојковић Војин IV7 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) II Ковачевић Ана 

15 Рајковић Јована IV7 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) II Ковачевић Ана 

16 Балиновац Анђела IV8 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) III Ковачевић Ана 

17 Ивановић Катарина IV8 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) III Ковачевић Ана 

18 Марко Дарија IV8 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) III Ковачевић Ана 

19 Николић Игор IV8 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) III Ковачевић Ана 

20 Ристић Тијана IV8 

Предузетништво 

,,Прва МЕФ лига 

знања,, 

окружно 

(градско) III Ковачевић Ана 

21 Маринковић Алекса II2 

Књижевна 

олимпијада општинско   Вујисић Данијела 

22 Бен Давид Лена II2 

Књижевна 

олимпијада општинско II Вујисић Данијела 

23 Веселиновић Тијана IV1 

Књижевна 

олимпијада општинско   Вујисић Данијела 

24 Димић Алекса I5 Физика општинско остало Стакић Душица 

25 Марковић Никола I10 Физика општинско остало Стакић Душица 
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26 Стојковић Немања I10 Физика 

окружно 

(градско) остало Стакић Душица 

27 Мајер Иван I10 Физика 

окружно 

(градско) остало Стакић Душица 

28 Данка Јакшић I4 

Српски језик и 

књижевност општинско II Шандор Зринка 

29 Уна Бабић I5 

Српски језик и 

књижевност општинско I Шандор Зринка 

30 Дуња Филиповић I4 

Српски језик и 

књижевност општинско остало Шандор Зринка 

31 Никола Панчић I6 

Српски језик и 

књижевност општинско остало Шандор Зринка 

32 

Четрдесет осам 

ученика природних 

одељења 

III-

5,6,7,8 и 

9 

Географија - 

Географски диктат 

међународ

но остало Јасна Перић 

33 Митрески Милан IV9 Математика окружно I Кнежевић Јован 

34 Спремић Марко IV9 Математика окружно III Кнежевић Јован 

35 

Милосављевић 

Милица II9 Математика окружно I Кнежевић Јован 

36 

Марко 

Глигоријевић III9 Пословни изазов 

окружно 

(градско) I Ћеранић Гордана 

37 

Марко 

Глигоријевић III9 

Рачунарство и 

информатика републичко остало Ћеранић Гордана 

38 

Марко 

Глигоријевић III9 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

39 Петар Рацић III9 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

40 Вукашин Митровић I5 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

41 

Александра 

Савковић I8 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

42 Андрија Јовановић I5 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

43 Ана Милосављевић I8 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

44 Трмчић Виктор I7 Ученичке компаније 

окружно 

(градско) остало Ћеранић Гордана 

45 Ранитовић Ненад I7 

Рачунарство и 

информатика републичко остало Ћеранић Гордана 

46 Димитрије Влајић II10 Физика општинско   Маринковић Тијана 

47 Милутин Јовановић II10 Физика општинско   Маринковић Тијана 

48 Вук Остојић II10 Физика општинско   Маринковић Тијана 

49 Ирина Радовић II10 Физика општинско   Маринковић Тијана 

50 Урош Mарковић II10 Физика 

окружно 

(градско)   Маринковић Тијана 

51 Андрија Јовановић II10 Физика општинско   Маринковић Тијана 

52 Данило Граовац II10 Физика 

окружно 

(градско)   Маринковић Тијана 

53 Марко Дрндаревић IV8 Физика 

окружно 

(градско)   Маринковић Тијана 

54 Марина Свилар IV6 Физика 

окружно 

(градско)   Маринковић Тијана 

55 

Сања 

Милосављевић IV9 Физика 

окружно 

(градско)   Маринковић Тијана 

56 Милан Митрески IV9 Физика 

окружно 

(градско) I Маринковић Тијана 

57 Парежанин Лазар IV3 Историја општинско II Матић Жељко 

58 Милојевић Душан IV3 Историја општинско остало Матић Жељко 

59 Маравић Петра IV4 Историја општинско остало Матић Жељко 
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60 Кадијевић Алекса III2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

61 

Ђорић-Француски 

Максимилијан I10 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

62 Влајић Димитрије II10 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

63 Николић Душан IV3 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

64 Мирковић Матија IV8 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

65 Јовановић Андрија I5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

66 Кадијевић Василије I5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

67 Дукић Борис III7 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

68 Љуштина Маша 4-1 IV1 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

69 

Дурковић Тијана 3-

7 III7 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

70 Марјан Анђела 2-5 II5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

71 Костић Мина  3-6 III6 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

72 

Шалипуровић 

Тамара 4-4 IV4 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

73 

Андреа Живанчевић 

2-9 II9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

74 Ђурић Ана 2-9 II9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

75 

Маринковић Анђела 

3-2 III2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

76 

Маринковић Марија 

3-2 III2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

77 

Милица Радичевић 

2-5 II5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

78 Ања Цураковић 2-3 II3 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

79 

Стојиљковић Нина 

4-3 IV3 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

80 

Кадијевић Анђелија 

1-9 I9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

81 Божовић Зоран I7 Пливање 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

82 Ћурчић Ива I4 Пливање 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

83 Ханн Андреа I3 Пливање 

окружно 

(градско) остало Влајић Андрија 

84 

Александар 

Манојловић III3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

85 Богдан Марић III2 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

86 Немања Јанковић III2 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

87 Огњен Бијелић III4 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

88 Сергеј Мисић I2 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

89 

Василије 

Радибратовић I7 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

90 Никола Вукићевић IV5 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

91 Давид Стојановски IV5 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

92 Петар Панић IV9 Футсал општинско остало Вучак Дражен 
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93 Вукашин Јелић IV2 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

94 Миљан Недовић I7 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

95 Станко Пантовић IV3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

96 Тамара Пешић III1 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

97 

Милица 

Радибратовић IV7 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

98 Маша Љуштина IV1 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

99 Јелена Ивановић III3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

100 Ана Родић III3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

101 Тара Њего I1 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

102 Маша Младеновић I3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

103 Ана Јевтовић I3 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

104 Маша Лешњак IV4 Футсал општинско остало Вучак Дражен 

105 Цвијовић Милана II3 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

106 

Балиновац 

Александра II4 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

107 Љуштина Маша IV1 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

108 Павловић Љубица II2 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

109 Секулић Исидора IV1 Атлетика општинско III Вучак Дражен 

110 Кнежевић Јована II6 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

111 Смиљкић Тијана IV6 Атлетика општинско остало Вучак Дражен 

112 

Радибратовић 

Милица IV7 Атлетика општинско остало Вучак Дражен 

113 Лешњак Маша IV4 Атлетика општинско остало Вучак Дражен 

114 Ивановић Јелена III3 Атлетика општинско остало Вучак Дражен 

115 Малетић Исидора III2 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

116 Јелић Вукашин IV2 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

117 Томић Филип IV7 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

118 Марић Богдан III2 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

119 Трифуновић Никола IV1 Атлетика општинско I Вучак Дражен 

120 Николић Душан IV3 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

121 Тадић Јован III6 Атлетика општинско остало Вучак Дражен 

122 Јовановић Андрија I5 Атлетика општинско II Вучак Дражен 

123 Трмчић Теодора III5 Математика општинско остало Кнежевић Јован 

124 Митрески Милан IV9 Математика републичко II Кнежевић Јован 

125 Васовић Анастасија IV5 

Српски језик и 

књижевност / језик и 

језичка култура 

окружно 

(градско) остало Алексић Мина 

126 Бојић Линда II9 

Српски језик и 

књижевност / језик и 

језичка култура општинско III Алексић Мина 

127 Бован Јелена II9 

Српски језик и 

књижевност / језик и 

језичка култура општинско остало Алексић Мина 

128 Ђорђевић Алекса II6 

Српски језик и 

књижевност / језик и 

језичка култура општинско III Алексић Мина 

129 

Милосављевић 

Милица II9 

Српски језик и 

књижевност / 

Књижевна 

олимпијада 

окружно 

(градско) остало Алексић Мина 

130  Нинковић Анђела III6 Математика 

окружно 

(градско) III Башић Људмила 

131 Магделинић Маша I8 Математика окружно остало Башић Људмила 
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(градско) 

132 Панчић Никола I6 Математика 

окружно 

(градско) остало Башић Људмила 

133 Марковић Урош II10 Математика 

окружно 

(градско) остало Башић Људмила 

134 Остојић Вук II10 Математика 

окружно 

(градско) остало Башић Људмила 

135 Јовановић Андрија II10 Математика 

окружно 

(градско) остало Башић Људмила 

136 Костић Лука I8 Мост математике 

окружно 

(градско) II Башић Људмила 

137 Граовац Данило II10 Мост математике 

окружно 

(градско) II Башић Људмила 

138 Нинковић Анђела III6 Мост математике 

окружно 

(градско) остало Башић Људмила 

139 Голубовић Младен III6 Мост математике 

окружно 

(градско) II Башић Људмила 

140 Вуковић Никола I9 Математика општинско остало Лазовић Сузана 

141 Тричковић Михајло I9 Математика 

окружно 

(градско) остало Лазовић Сузана 

142 

Ђорић Француски 

Максимилијан I10 Математика 

окружно 

(градско) остало Лазовић Сузана 

143 Стојковић Немања I10 Математика 

окружно 

(градско) остало Лазовић Сузана 

144 Козомара Филип I10 Математика општинско остало Лазовић Сузана 

145 Марчетић Сава I10 Математика општинско остало Лазовић Сузана 

146 Митковић Андрија I10 Математика 

окружно 

(градско) остало Лазовић Сузана 

147 Рукавина Стефан I10 Математика 

окружно 

(градско) II Лазовић Сузана 

148 Мајер Иван I10 Математика 

окружно 

(градско) II Лазовић Сузана 

149 Ђурић Драгиша I10 Математика општинско остало Лазовић Сузана 

150 

Стјепчевић 

Александар I9 Математика општинско остало Лазовић Сузана 

151 Брадач Емилија  25 Историја  општинско остало Мишић Драгана 

152 

Цветановић 

Константин  26 Историја општинско остало Мишић Драгана 

153 Љубанић Дуња 26 Историја општинско остало Мишић Драгана 

154 Радуловић Наталија 27 Историја општинско остало Мишић Драгана 

155 Дрљача Лазар  27 Историја  општинско остало Мишић Драгана 

156 Ковачевић Михаило 25 

Књижевна 

олимпијада општинско I Рајић Олгица 

157 Радојевић Ања 28 

Књижевна 

олимпијада општинско IV Рајић Олгица 

158 Секуловић Јефимија 44 

Књижевна 

олимпијада општинско IV Рајић Олгица 

159 Николић Оливера 44 

Књижевна 

олимпијада општинско III Рајић Олгица 

160 Николић Оливера 44 

Tакмичење из 

беседништва регионално II Рајић Олгица 

161 Милошевић Јована I7 Мост математике 

окружно 

(градско) остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

162 Милошевић Јована I7 Математика општинско остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

163 Трмчић Виктор I7 Математика општинско остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

164 Базић Илија I7 Математика општинско остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 
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165 Бирачковић Филип III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

166 Дукић Борис III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

167 Антонић Кристина III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

168 Мирковић Дуња III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

169 Михајловић Татјана III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

170 Ћирић Петар III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

171 Милојевић Стефан III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

172 Ристић Душан III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

173 Коковић Петра III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

174 Николић Анђела III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

175 Ђаконовић Јован III7 Математика републичко остало 

Крлић Сретовић 

Јелена 

176 Стијепић Јована IV5 Хемија 

окружно 

(градско) остало Тасић Владимир 

177 Митрески Милан IV9 Математика републичко II Кнежевић Јован 

178 Станкић Јелена III9 

Књижевна 

олимпијада општинско III Иличин Данијела 

179 

Ђуровић 

Александра III9 Српски језик општинско III Иличин Данијела 

180 Ранковић Ана III9 Српски језик општинско III Иличин Данијела 

181 

Комненовић 

Магдалена  17 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

182 Базић Илија 17 

Књижевна 

олимпијада     Влачо Славица 

183 Дебељевић Лука 18 

Књижевна 

олимпијада општинско II Влачо Славица 

184 Гојковић Ана 18 

Књижевна 

олимпијада     Влачо Славица 

185 Иванежа Данило 18 

Књижевна 

олимпијада општинско III Влачо Славица 

186 Зоричић Теодор 110 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

187 Петковић Урош 110 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

188 Јеркић Никола 18 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

189 

Милинковић 

Танкосава 18 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

190 

Станојевић 

Страхиња 38 

Књижевна 

олимпијада општинско III Влачо Славица 

191 Пауновић Ана 38 

Књижевна 

олимпијада општинско остало Влачо Славица 

192 Брковић Матеја 110 Српски језик општинско III Влачо Славица 

193 Максимовић Маша 110 Српски језик општинско остало Влачо Славица 

194 Чедић Мина 18 Српски језик општинско остало Влачо Славица 

195 

Савковић 

Анастасија 18 Српски језик општинско остало Влачо Славица 

196 Дебељевић Лука 18 Српски језик општинско III Влачо Славица 

197 Гојковић Ана 18 Српски језик општинско III Влачо Славица 
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198 Ђуковић Сара 18 Српски језик     Влачо Славица 

199 Милосављевић Ања 18 Српски језик     Влачо Славица 

200 Милосављевић Ања 18 

Књижевна 

олимпијада     Влачо Славица 

201 Шевић Ирина IV5 Математика 

окружно 

(градско) I 

Дабић Костић 

Наташа 

202 Шевић Ирина IV5 Мост математике 

окружно 

(градско) II 

Дабић Костић 

Наташа 

203 Шевић Ирина IV5 

Математика-

Мислиша републичко остало 

Дабић Костић 

Наташа 

204 Tričković Mihailo I9 istorija општинско II 

Ljiljana Pavlović-

Šudić 

205 Ranitović Nenad I7 istorija општинско II 

Ljiljana Pavlović-

Šudic 

206 Митрески Милан IV9 Математика републичко III Кнежевић Јован 

207 Шевић Ирина IV5 Математика републичко III 

Дабић Костић 

Наташа 

208 Мајер Иван I10 Математика републичко III Лазовић Сузана 

 

 
 
 
 
 

9.2. Успех на матурском испиту 
 

 

Успех на 
матурском испиту 

Српски језик и 
књижевност 

Страни језик/ 
математика Матурски рад 

Број 
ученика 

 
Одличан (5) 114 154 241 150 

 
Врло добар (4) 67 76 13 98 

 
Добар (3) 63 22 3 9 

 
Довољан (2) 13 5 0 0 

 
Недовољан (1) 0 0 0 0 

 
Укупно 257 257 257 257 

 
Средња оцена 4,10 4,47 4,93 4,55 

 

9.3. Успех у школској 2019/20. години 

 
 
Анализа успеха 

разред 
број 

ученика просек одлични врло добри добри довољни недовољни неоцењени 

I 286 4,36 126 142 7    0 1 

%     
           

44,06                  49,65       
             

2,45        /                   -                      0,35       

II 289 4,43 160 119 9 0 0 1 

%     
           

55,36                  41,18       
             

3,11        /                   -                      0,35       

III 262 4,41 148 98 14 1  0 1 

%     
           

56,49                  37,40       
             

5,34        /                   -                      0,38       

IV 256 4,33 128 97 19 0 0 2 
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%     
           

50,00                  37,89       
             

7,42        /                   -                      0,78       

VI 1093              4,38       562 456 49 1 0 5 

%     
           
51,42                  41,72       

             
4,48                     0,09                         -                      0,46       

 

Анализа владања 

разред ученика примерно врло добро добро довољно недовољно 
укупно са смањеним оценама  

из владања 

I 286 282 2 1     3 

II 289 286 3       3 

III 262 260 2       2 

IV 256 249 5 2 
  

7 

VI     12 3 0 0 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ШКОЛСКИ  ОДБОР  
 
председник  
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