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1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА 

ШКОЛЕ 

 

1.1  Извештај о раду Стручног већа српског језика и књижевности  

 

Чланови Већа: Алексић Мина, Васиљевић Леви Оливера, Влачо Славица, Вујисић 

Данијела, Иличин Данијела, Кречковић Тамара, Рајић Олгица, Чолаковић Јовановић Весна и 

Шандор Зринка.  

Чланови Већа реализовали су неке од активности и испунили циљеве наведене у 

Годишњем плану рада школе за 2020/2021. годину. Због пандемије вирусом Ковид19,  

примене комбиноване методе и методе искључиво учења на даљину, настава је трпела 

извесне измене. У измењеним околностима Стручно веће није могло да реализује: 

планирање иницијалних тестова, извођење свих угледних и огледних часова, остале облике 

образовног рада (секције) и такмичења. 

У школској 2020/2021. години Стручно веће састало се седам пута. На састанцима су 

подношени извештаји са Педагошког колегијума и разматрана су текућа питања и проблеми: 

2.10.2020. – извештај са Педагошког колегијума, утисци и сугестије у вези са комбинованом 

наставом; рад са ученицима по ИОП-у; 30.11.2020. - извештај са Педагошког колегијума; 

измене Правилника о оцењивању; 5.2.2021. – разматрање могућности одржавања такмичења; 

размена искустава са Зимског републичког семинара; 11.5.2021. - извештај са Педагошког 

колегијума; договор о одржавању писмених задатака; 15.6.2021. – избор уџбеника за 

школску 2021/2022. годину; 24.6.2021. - нов програма за 4. разред; израда документа за 

Школски програм; 28.6.2021. - припрема годишњег извештаја и плана; предлог поделе 

часова; именовање руководилаца секција; план стручног усавршавања. 

Због пандемије вирусом Ковид19 ове школске године није одржана Звездаријада. 

Стручно веће је сарађивало са представницима Друштва за српски језик и 

књижевност у вези са потенцијалном организацијом такмичења из језика и књижевности. У 

овој школској години била су предвиђена само такмичења за 3. и 4. разред. Међутим, због 

погоршања општег стања заразе вирусом Ковид19, сва такмичења су отказана. 

Пет чланова стручног већа пратило је Зимски републички семинар, који се одржавао 

онлајн. 

У области корелације са другим предметима одржан је, у мају 2021, угледни час – 

Шекспир инспирише/ Shakespire inspires (Славица Влачо). 

Због пандемије вирусом Ковид19, ове школске године није обележен Дан школе. 

Савиндан је обележен у церемонијалном делу (уз поштовање мера заштите) и презентацијом 

о животу и делу Светог Саве, која је била доступна на званичном школском сајту 

(презентацију сачиниле Данијела Вујисић и Мина Алексић). 

 

Извештај о ваннаставним активностима 

 

С обзиром на ванредну ситуацију, ученици нису учествовали на 

литерарним конкурсима у школској 2020/2021. години. У другом полугодишту организоване 

су посете позоришту за све заинтересоване ученике. 

Због ванредних околности и специфичног начина извођења наставе, лингвистичка 

секција у школској 2020/2021. није радила. 

У оквиру рада новинарске секције одржано је 15 часова. Због постојеће (Ковид19) 

ситуације преосталих петнаест часова није одржано и није објављен други број, као је иначе 

планирано. На часовима су распоређени задаци, ученици су написали чланке и у децембру је 

објављен онлајн часопис Шесте београдске гимназије „Шестар“.  
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Због изузетно сложених околности, чланови рецитаторске секције Шесте београдске 

гимназије у овој школској години нису били део организованих смотри и такмичења.    

 

Планирани садржаји Мале Уметничке Радионице за школску 2020/2021. нису 

остварени јер је њихова реализација била везана за школски простор и боравак веће групе 

деце у школи у време када се настава већим делом одвијала oнлајн (пандемија). 

 

 

Руководилац већа, 

Данијела Вујисић 

1.2.  Извештај о раду Стручног већа страних језика 

 
Напомена: Одлуком Кризног штаба за борбу против пандемије Ковид19 настава се одвијала 

комбинованим моделом (у школи и на даљину).  

 

Чланови Већа:  Антић Анета, професор енглеског језика (приправник), Баковић 

Светлана, професор латинског језика, Богићевић Марија, професор латинског језика (замена 

Нађа Лазић), Влашки Виолета, професор руског језика, Вучићевић Јована, професор 

енглеског језика (замене Мићановић Марија и Смуђа Љиљана), Златановић Светлана, 

професор немачког језика, Јарић Александра, професор енглеског језика, Јевтић Весна, 

професор енглеског језика, Марковић Душица, професор немачког језика (замена Дражић 

Тамара, приправник), Милијев Марија, професор енглеског језика, Михајловић Горан, 

професор енглеског језика (замена Смуђа Љиљана), Пантић Соња, професор француског 

језика, Плазибат Сандра, професор енглеског језика, Рашевић Јелена, професор француског 

језика, Стојановић Мирјана, професор немачког језика (замена Стојановић Тијана, 

приправник), Стојиљковић Ана, професор енглеског језика. 

Укупно су одржана четири састанка Стручног већа и то 29.09.2020, 27.11.2020, 

20.01.2021, 29.04.2021. и 30.06.2021. године. Записници су у Е-дневнику.  

На почетку школске године разматрала се методика рада у комбинованом моделу 

наставе због пандемије Ковида19 и утврдила се динамика провере знања под датим 

околностима. 

У децембру су прикупљени предлози тема за матурске радове. 

Матурски испити су обављени планираном динамиком и успешно упркос отежаним 

условима рада.  

 

Због дужих одсуства три колегинице имале су замене, са којима је због статуса 

наставника приправника организован менторски рад и упућивање у посао. Наставник ментор 

Сандра Плазибат је радила са наставником приправником Маријом Мићановић – енглески 

језик, до одржаног часа пред комисијом чиме је менторски рад и окончан а након кога је 

приправница Мићановић прешла у другу школу и на друго радно место, крајем првог 

полугодишта; наставник ментор Светлана Златановић је радила са наставником 

приправником Тијаном Стојановић – немачки језик, до одржаног часа у присуству комисије 

чиме је менторски рад и окончан, а колегиница Златановић преузела је следећег наставника 

приправника Тамару Дражић – немачки језик, са којом је фокус био на закључивању оцена 

на крају другог полугодишта јер је у то време и примљена као приправник. 

Наставник ментор Александра Јарић уводила је у посао наставника приправника 

Анету Антић – енглески језик, која је након почетка школске године примљена на одређено 

време и фонд од 14 нераспоређених часова. Менторска обука је била усмерена на примену 
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закона и позитивних прописа у образовном процесу, методици рада, формативном и 

сумативном оцењивању, критеријумима оцењивања и писменим проверама знања (креирање 

тестова); менторски рад није окончан.  

 

Весна Јевтић – енглески језик и Славица Влачо – српски језик и књижевност 

организовале су угледни онлајн час са одељењем 4-9 у априлу поводом месеца Шекспировог 

рођења и смрти. Час је снимљен и постављен ученицима четвртог разреда и свим 

заинтересованим наставницима на линку: Shakespeare Inspires 

 

Реализиван је пројекат „The museum”: координатор Сандра Плазибат – енглески језик 

у сарадњи са Аном Ковачевић – географија. Активност је првобитно планирана као 

ваннаставна, али је због ванредних околности преточена у eTwinning пројекат у коме су 

учествовале и школе из Италије и Португалије као партнери. Пројекат је трајао од новембра 

2020 до маја 2021. Тема је била Европска Унија и упознавање ученика са тековинама исте 

кроз бројне активности које су спроведене уз помоћ различитих онлајн алата. Учешће је 

узело 20 ученика трећег разреда. 

Ове школске године није било учешћа наших ученика на такмичењима у знању 

страних језика, није било додатне наставе нити међусобне посете часовима (осим 

приправницима). Великих одступања у реализацији планираног у раду Већа није било. 

Координација активности и сарадња унутар Већа била је одлична. 

 
Руководилац већа,  

Александра Јарић 

1.3.  Извештај о раду Стручног већа друштвених наука 

 

Чланови Већа: Тамара Бакић, професор социологије, Миљана Бјелановић, професор 

устава и права грађана, Ања Вешовић, професор грађанског и изборног програма 

методологија научног истраживања, Тамара Ђорђевић, професор психологије и грађанског 

васпитања, Ана Ковачевић, професор грађанског васпитања, Љиљана Маловић, професор 

филозофије, Драгана Мандић, професор грађанског васпитања, Владимир Милутиновић, 

професор филозофије, Дубравка Носовић, професор психологије, Јелена Петрановић, 

професор верске наставе, Јелена Рашевић, професор грађанског васпитања, Будимир 

Рондовић, професор социологије, Игор Стогов, професор грађанског васпитања и Марија 

Филиповић, професор грађанског васпитања и изборних програма појединац, група и 

друштво, здравље и спорт. 
 

У школској 2020-2021. одржанa су 3 формална састанка. Због епидемиолошке 

ситуације, веће је обавештавано електронским путем о закључцима одржаних Педагошких 

колегијума током године. На исти начин су одржаване и консултације у оквиру Већа током 

протекле године.  

 

Веће се махом бавило проблемима који су пратили прелазак на онлајн наставу, било 

потпуну било делимичну, са половином одељења у школи док друга половина наставу прати 

од куће. Тражила су се решења за формативно оцењивање, објективније онлајн тестове, боље 

укључивање групе која није у школи у наставу, као и за неопходно сажимање наставних 

тема због скраћених часова и онлајн наставе. 

 

https://drive.google.com/file/d/1dQYaxmleMiZzEpCxWM735_AiZ8-oDIfQ/view?usp=sharing
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Како се школска година ближила крају, решавана су и питања оцењивања ученика 

који су наставу похађали онлајн, а нису се одазивали на заказана одговарања у школи, као и 

оцењивања ученика који наставну похађају по ИОП-у. 

 

У погледу планираних ваннаставних активности, неке секције и пројекти нису 

реализовани у планираном обиму због епидемиолошке ситуације. Дебатно филозофска 

секција радила је на почетку године када су се три ученице 4. разреда припремале за 

финалну дебату и оквиру пројекта Odyssey - Дебате оксфордског типа намењене 

образовању младих из области природних и техничких наука. На дебати одржаној на 

Биолошком факултету ученице су ушле у полуфинале и показале одлично сналажење у овој 

форми. 

 

Руководиоци пројекта Култура и друштво током школске 2020/21. године нису 

предузимали планиране активности и посете институцијама и организацијама због 

епидемиолошке ситуације. 

 

Планирано предавање професора Мирољуба Хаџића са Универзитета Сингидунум 

због епидемиолошке ситуације одржано је 18. маја 2021. године, онлајн, путем Гугл мита. 

Ученицима су у Гугл учионици за социологију понуђена четири предавања (постављене су 4 

презентације), од којих су ученици одабрали предавање „Корона и економске последице“. 

Предавању су присуствовали заинтересовани ученици из два одељења. 

 

Такође, због епидемиолошке ситуације, каријерно вођење се одвијало онлајн преко 

контакта са факултетима и групе на друштвеним мрежама. Није било промоција факултета 

из истих разлога. 

 

Руководилац већа,  

Владимир Милутиновић 

  

1.4. Извештаj о раду стручног већа историје 
 

Чланови Већа: Бошковић Александар, Ђолић Сузана, Маријан Владо Матић Жељко/  

замена Павловић Васо, Мишић Драгана, Павловић Шудић Љиљана. 

 

Укупно одржано састанака: 8 (евиденција у Ес дневнику). 

 

Теме којима се стручно веће бавило: 

- Корелација унутар и између предмета – Маријан Владо 

- Менторски рад  Драгане Мишић са колегом Васом Павловићем око припреме за 

полагање испита за лиценцу наставника/предат је Извештај о менторском раду, а 

колега Васо Павловић је одржао час пред комисијом школе 

- Израда годишњих и оперативних планова за редовну, додатну и допунску наставу – 

Сузана Ђолић 

- Усаглашавање критеријума и начина оцењивања постигнућа учееника – Павловић 

Шудић Љиљана 

- Праћење плана реализације наставног плана – Жељко Матић (замена Драгана 

Мишић) 

- Оцењивање – усклађеност са стандардима – Владо Маријан 

- Анализа иницијалних тестова – нису реализовани због услова одржавања наставе 
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- Мере за побољшање успеха и дисциплине – Сузана Ђолић: у садашњим околностима 

тешко је говорити о конкретним мерама јер се повећавао број ученика који наставу 

прате од куће 

- Међусобна посета часовима реализована је у оквиру менторског рада који је 

реализован у претходном периоду 

- Обележавање Савиндана – Школске славе: организована је изложба ученичких радова 

у холу школе у оквиру пројекта Деца и Немањићи 

- Припрема  и реализација Општинског такмичења из историје 27.2.2021. 

- Успех и дисциплина ученика из историје: Из историје није било недовољних оцена. 

Настава је реализована према плану у условима комбиноване наставе 

- Резултати пилота Државне матуре: На државној матури у нашој школи није 

пилоторана историја 

- Реализација Матурског испита 2021: Наставници историје били су ангажовани у 

реализацији полагања матуре у јуну месецу. Колега Владо Маријан није дежурао на 

матури, а на испиту такође није био члан комисије за историју. Остали ангажовани 

били су: Сузана Ђолић и Љиља Шудић Павловић. Колегу Маријана заменио је Жељко 

Матић 

- Одабир уџбеника за школску 2021/22. годину радили су сви чланови Стручног већа 

- Предлог поделе часова за школску 2021/2022. годину у коме су учествовали сви 

чланови Стручног већа 

- На државно такмичење у Шапцу као чланови Централне комисије и писци задатака 

били су Жељко Матић, Владо Маријан и Драгана Мишић (координатор такмичења за 

гимназије на свим нивоима ове школске године) 

- Анекс школског плана за 4. разред – урађен је са закашњењем. 

 

Константовано је да је протекла школска година обиловала многим тешкоћама у раду, 

што је директна последица проглашене пандемије. Наставници нису могли на то да утичу, 

али су уложили велики труд у реализацији планираних активности.  

Није било одступања од предвиђених активности, али је рад био отежан 

комбинованом наставом и преласком на наставу на даљину према одлуци Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Руководилац већа. 

Драгана Мишић 

1.5. Извештај о раду Стручног већа за математику  

                                                                                 

Чланови Већа: Башић Људмила, Вујичић Ненад, 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: 

1) 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;  

2) допунска, додатна и припремна настава су реализоване у складу са решењима о 

четрдесетoчасовној радној недељи, према потреби, од октобра;  

3) 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 остали су исти као и у претходној години; 
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4) утврђен је списак одобрених уџбеника, као и збирки које ће се користити;   

5) настава је реализована по комбинованом моделу. Чланови Већа су на почетку године, у 

складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја усвојили 

план рада са смањењем градива од 20% у сваком разреду. Тако редуковано градиво 

реализовано је у току школске године. Отежавајуће околности су биле изненадни 

завршетак првог полугодишта и промена школског календара. Наставници су у 

реализацији примењивали различите методе ИКТ-a. Као посебан квалитет наставе 

математике, можемо издвојити кабинетску наставу у четвртом тромесечју, уз 

поштовање свих епидемиолошких мера, одобрену од стране управе школе, што  је 

омогућило да чланови Стручног већа држе часове директно ученицима у учионици и 

преко Мита, коришћењем паметне табле која се презентује ученицима у учионици и 

преко рачунара, а ученици који прате наставу онлајн могу да учествују у раду на часу, 

као да наставу прате уживо у учионици; 

6) на почетку школске године, Наташа Дабић Костић је снимила два угледна часа за портал 

РТС Планета, а Људмила Башић је била супервизор ТВ часова математике за други и 

трећи разред гимназије;  

7) у току ове школске године менторским радом су се бавиле: Ана Јоковић, ментор Вјери 

Савовић; Мирјана Јелић, ментор Катарини Лазовић; Јасмина Перуничић, ментор Ненаду 

Вујичићу; 

8) чланови већа су као предметни наставници и као одељењске старешине били укључени 

у рад са ученицима који наставу похађају по ИОП-у; 

9) на крају класификационих периода анализиран је успех ученика и реализација часова 

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

10) утврђен је списак тема за матурске радове, реализован је избор тема од стране ученика, 

спроведени су матурски испити по плану рада школе; 22 ученика је полагало матурски 

испит из математике, а 16 ученика је радило матурски рад из математике; 

11)  на Окружном такмичењу из математике у организацији Друштва математичара Србије 

учествовало је 16 ученика.  На Државно такмичење пласирао се 1 ученик, Лука 

Павловић, ученик Јована Кнежевића. Организатори и дежурни на Општинском 

такмичењу су били Јован Кнежевић, Јелена Крлић Сретовић и Људмила Башић. На 

Окружном такмичењу Јелена Крлић Сретовић је била прегледач, Људмила Башић je 

билa   дежурни наставник, док је Јован Кнежевић био председник комисије за Окружно 

такмичење; 

 Такмичења „Мислиша“  и „Кенгур“ нису одржана ове године због ситуације са вирусом 

Ковид19; 

12) као и сваке године, наставници су учествовали у реализацији мале матуре као 

прегледачи тестова за ИТ одељење, и то су: Јелена Крлић Сретовић, Мирјана Јелић и 

Јасмина Перуничић; 

13) Стручно веће жели посебно да похвали савестан и предан рад колегиница Вјере Савовић 

и Катарине Лазовић које су дошле да замене двоје колега на самом крају школске 

године; 

14) 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 школску 2021/22. 

годину биће Мирјана Јелић. 

                                                                            

        Руководилац већа,  

            Јелена Крлић Сретовић 
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1.6. Извештај о раду Стручног већа за рачунарство и информатику  

 

Чланови Већа: Алуровић Данијела, Ђурић Лазовић Наташа, Златковић Татјана, 

Марковић Снежана, Михаиловић Оливера, Новаковић Биљана, Ћеранић Гордана, 

Филиповић Сузана.  

 

Стручно веће је одржало 12 састанака, записници се налазе у електронском дневнику. 

Сходно условима комбинованог и онлајн рада, већина састанака је одржана онлајн путем 

перманентне комуникације на Вајбер-групи и сарадње на дељеном Гугл-диску.   Стручно 

веће се бавило организацијом рада на онлајн платформама и у кабинетима, сарадњом у 

области планирања наставе и другим текућим питањима. 

 

Према Годишњем плану рада, перманентно је рађено на уређењу и одржавању 

кабинета, одржавању електронског дневника и уносу података, постављању и одржавању 

платформе за електронско учење Мудл, стручно усавршавање и међусобне посете часовима, 

планирању и реализацији интердисциплинарне наставе, планирању и реализацији писмених 

и контролних задатака, утврђивање матурских тема, утврђивање потреба за опремање 

кабинета и друго. 

 

Оперативни планови, наставни материјали, задаци за утврђивање градива и проверу 

знања и критеријуми оцењивања припремани су заједнички на нивоу сваког разреда. 

 

Татјана Златковић и Биљана Новаковић координирале су рад на електронском 

дневнику и пружале потребну подршку колегама. 

Биљана Новаковић администрирала је школски сајт и у сарадњи са секретаром школе 

израдила документе - решења за 40 сатну радну недељу. 

Снежана Марковић успоставила је G-Suite школску платформу на поддомену 

ucionica.vigimnazija.edu.rs и у сарадњи са Наташом Ђурић Лазовић креирала је корисничке 

налоге за наставнике и ученике. 

Снежана Марковић, на домену sestagimnazija.edu.rs успоставила је нови Мудл-сајт, 

мигрирала курсеве са старог и отворила налоге свим ученицима. Пружала је техничку 

подршку у коришћењу Гугл и Мудл платформи. 

 

Основу комуникације у школи чини Гугл (G-Suite) школска платформа, на којој сви 

наставници, чланови управе школе и ученици имају налоге. За сваки предмет ученици имају 

одговарајућу Гугл-учионицу. У настави рачунарства и информатике ове учионице имају 

само сврху комуникације и обавештавања, а материјали за учење за I, II и III коришћени су 

са сајта petlja.org.  За IV разред као и за стручне предмете у одељењима за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику коришћени су само делимично 

материјали са Петље, а за сваки предмет материјали за учење су се налазили на Мудл-

курсевима. 

 

На крају школске године на сајту petlja.org објављени су интердисциплинарни 

курсеви „Епидемија”, „Алгоритамска уметност” који су уврштени у рад са трећим разредом 

на предмету рачунарство и информатика, а оба курса, као и трећи „Физичке симулације” 

уврштени су у Примену рачунара у одељењу 3/10. Кроз ове курсеве остварене су корелације 

са биологијом, математиком, хемијом и физиком, а практично су примењена раније стечена 

знања из рачунарства и информатике и примене рачунара (рачунарска графика, обрада 

података, програмирање у Пајтону и Јава-скрипту). 
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Извештај са такмичења/смотри (списак ученика, врста такмичења, највиши 

постигнут резултат) 

Алекса Димић 2-5, пласман на Ревијално републичко такмичење из рачунарске и 

информатичке писмености „Дабар“ . 

Матија Шикић, Милош Младеновић, Немања Стојковић 2-10, Милутин Јовановић,  Вук 

Остојић, Урош Марковић, Марија Милошевић, Ирина Радојевић 3-10 - такмичење у 

програмирању за средње школе, пласман на Окружно такмичење. 

 

Извештај о сарадњи са стручним институцијама (факултети, институти, 

стручна друштва) 

 

У мају и јуну 2021. године ученици ИТ одељења укључили су се у активност 

Иницијативе „Дигитална Србија". Организоване су виртуелне посете ИТ компанијама преко 

Дискорд платформе. 

Татјана Златковић и Снежана Марковић сарађивале су са Британским саветом (British 

Counsil) и ЗУОВ-ом у релаизацији обука наставника основне школе за примену микробит 

уређаја. 

Данијела Алуровић и Снежана Марковић сарађивале су са фондациојом „Петља” на 

снимању часова за основну школу за емитовање на РТС-у и снимиле укупно 30 часова. 

Међународну манифестацију Дан девојчица у ИКТ-у (онлајн), посетиле су Вукоичић 

Маша и Дамјановић Бојана 1-10. 

 

Посета часовима 

 

Наташа Ђурић Лазовић присуствовала је 21.4.2021. и 19.5.2021. часовима Примене 

рачунара код Снежане Марковић у одељењу 2-10. 

Татјана Златковић присуствовала је 31.5.2021.  5. часу  Објектно оријентисано 

програмирање код Данијеле Алуровић.  

Данијела Алуровић присуствовала је 3. часу Базе података у одељењу 3-10 27.05.2021. 

код Татјане Златковић. 

Оливера Михаиловић  посетила је часове: Епидемија, Биљане Новаковић, и 

часове  Гордане Ћеранић, разред 4-9, наставна јединица: упити. 8.12.2020. и разред 4-6, 

наставна јединица: команде. 2.3.2021. 

Гордана Ћеранић посетила је час Оливере Михаиловић Креирање упита у одељењу 

4/8, 1.-3. час, 20.01.2021. 

Биљана Новаковић организовала угледни час 31. март 2021. одељења 3-2 и 3-3 

комбинована настава курс „Епидемија" тема: „Бактерије, вируси и протисти, Одговор 

домаћина на улазак бактерија и вируса“ презентовање одељења 3-2 присуствовале 

професорке Наташа Дабић Костић, математика Оливера Михаиловић, информатика и Сандра 

Трпковић, биологија. 

Снежана Марковић је организовала заједничке онлајн часове „Увод у веб дизајн” 

преко Гугл-мита,  2.12. за III 1,4,9;  3.12. за  III 2,3,5 и 4.12.2020. за III 6,7,8. којем су 

присуствовале Сузана Филиповић, Биљана Новаковић и Оливера Михаиловић. 

 

Руководилац већа, 

Снежана Марковић 
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1.7. Извештај о раду Стручног већа природних наука  
 

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

биологије и хемије. Чланови Већа: Андановска Елена, Антанасијевић Бојана, Бранковић 

Срзић Драгана, Башић Јасминка, Грујовић Данијела, Ковачевић Ана, Параушић Весна, 

Перић Јасна, Стојановић Предраг, Тасић Владимир и Трпковић Сандра. 

 

Одржано је четири састанака (редовних и онлајн) на којима се разматрало о стручном 

усавршавању, самовредновању, предлагале и усвајале теме за матурски испит за школску 

2020/21. годину, пријављивали чланови Стручног већа за семинар „Формативно оцењивање 

и њихова промена у дигиталном окружењу“, предлагале поделе часова и предлагали и 

усвајали 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 вирусом Ковид19. 

 

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

ван ње.  

 

У току школске године, одржана је редовна настава, као и часови допунске и додатне 

наставе, у време пандемије настава је била онлајн. 

    

Извештај о ваннаставним активностима: 

 

 „Ноћ истраживача“ ученици другог разреда су пратили онлајн приказ научних 

достигнућа из различитих области. Своја запажања, иновативности и презентације 

показали су на предметним часовима географије и хемије - наставнице Перић Јасна и 

Бранковић Срзић Драгана. 

 „Природа у бојама хемије“ међупредметна корелација садржаја географије и хемије у 

другом разреду - наставнице Перић Јасна и Бранковић Срзић Драгана. 

 Наставници биологије (Б. Параушић, Ј. Башић, С. Трпковић и Е.Андоновска) и хемије 

(Б. Антанасијевић и В. Тасић) били су укључени у пројекат „Епидемија“ са 

наставницима рачунарства и информатике и математике, који се изводио на Петљи, а 

који је има за циљ боље разумевање токова болести, ширења, читања и тумачења 

резултата који се објављују свакодневно.У пројекат нас је укључила наставница 

информатике и рачунарства Снежана Марковић. У току овог пројекта имали смо 

прилику и да присуствујемо Панел дискусији „Знањем против епидемије“ 15.3.2021. 

Наставници који предају одељењу 3-3 присуствовали су јавном часу 31.3.2021. код 

наставнице Биљане Новаковић. 

 Наставници биологије (Б. Параушић, Ј. Башић, С. Трпковић и Е. Андоновска) су 

преко Zoom платформе 17.4.2021. у 18 часова пратили предавање „Еволуција мозга 

човека“, предавач проф. др Биљана Стојковић у организацији Студентске секције за 

неуронауке. 

 Ученице Ива Пешић 3-5 и Јелена Бован 3-9 су похађале предавања на даљину на 

ИМГГ, Ива Пешић и у Центру за таленте где је са радом „Митохондријска ДНК, њена 

нормална функција и повезаност са болестима“ ушла у полуфинале Смотре 

истраживачких радова ученика средње школе. 

 



 

16 
 

Извештај о сарадњи са стручним институцијама:  

 

Пројекат „Људска права избеглица у Србији“ у сарадњи са организацијом UNHCR у 

Србији, за ученике трећег разреда који похађају изборни програм основе геополитике – 

наставнице Јасна Перић и Ана Ковачевић. Због услова проузрокованих вирусом Ковид19.  

није реализован план планинарско-смучарске секције, већ су ученици трећег разреда добили 

задатак на Гугл учионици на тему Националних паркова и туристичких потенцијала Србије.  

Настава географије у одељењу 1-7 садржала је рад eTwinning пројекта о одрживом 

развоју (Sustainable Abundance) и вишковима хране у домаћинству. Ученице које су 

реализовале овај пројекта су: Анђела Благојевић 1-7, Ања Глушац 1-7, Ања Занзе 1-7, 

Александра Јовановић 1-7 и Елена Гошева Ковачевић 1-7. Такође, када је реч о географији, у 

одељењу 3-7 реализована је пројектна настава eTwinning на тему Дунава и Црног мора 

(Clean Danube Clean Black Sea) са идејним решењима о заштити вода, системима за 

рециклирање и самом туристичко-еколошком значају ове регије.  Коришћени су веб алати, 

остварена корелација: рачунарство и информатика, историја, грађанско васпитање, 

биологија, екологијом, енглеским језик. Учествовало је цело одељење. 

Петоро ученика одељења 3-8 су 14.12.2020. године учествовали на вебинару UNHCR-

а „Подршка мигрантима“. Ова тема се односила на градиво изборног програма основе 

геополитике. Ученици: Ђорђе Милановић 3-8, Момчило Марковић 3-8, Надица Коџобељић 

3-8 и Невена Мирчић 3-8. 

Двадесетичетворо ученика је сачинило постере, презентације и ликовне радове у 

активности „Подршка мигрантима“ UNHCR-а.  

 

Руководилац већа, 

Драгана Бранковић Срзић 

1.8.   Извештај о раду стручног већа физике 

 
Чланови Већа: Дабић Маја, Давинић Стевановић Јелена, Ђуровић Марија, Ђуровић 

Љубица, Маринковић Тијана, Петровић Душица. 

 

Стручно веће физике је у току школске 2020/2021. године одржало шест састанака. 

Рад Већа је отпочетка школске године био усмерен на упознавање и усклађивање са начином 

рада и начином функционисања наставног процеса у условима епидемије корона вирусa. 

 

Стручно веће се бавило текућим темама: редукцијом градива из наставних планова за 

текућу школску годину, побољшањем међусобне сарадње чланова стручног већа, 

превазилажењем проблема у онлајн настави, оцењивањем у условима онлајн наставе, 

унапређивањем наставног процеса у току онлајн наставе, реализацијом такмичења из 

физике, постављањем тема за матурске радове, избором уџбеника, формирањем наставног 

програма за четврти разред, избором семинара за стручно усавршавање за наредну школску 

годину, састављањем извештаја о раду  Стручног већа за школску 2020/2021.годину, 

састављањем годишњег плана рада Већа за 2021/2022. школску годину, поделом часова. 

 

У школи је одржано окружно такмичење из физике у „бета“ категорији 20.2.2021. 

године.  Чланови већа су учествовали у организацији такмичења, дежурствима и прегледању 

радова ученика. 

 

Руководилац већа, 

Душица Петровић 
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1.9. Извештај о раду Стручног већа уметности 

 
Чланови Већа: Бодирога Биљана, наставница ликовне култура, Ђокић Томислав, 

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

наставник ликовне културе. 

 

Веће уметности одржало је шест редовних састанака на којима су се разматрале 

текуће обавезе и проблеми: организација наставе у комбинованом моделу и моделу наставе 

на ддаљину; доношење плана Стручног већа о свим облицима образовно-васпитног рада; 

спровођење хоризонталног стручног усавршавања и појединачног стручног усавршавања;  

спровођење матурског испита; избор уџбеника; подела часова; израда извештаја Стручног 

већа за 20/21. и плана Већа за школску 2021/2022. 

 

Због епидемиолошке ситуације, секције Стручног већа за уметност нису учествовале 

у планираним ваннаставним активностима током школске године. 

 

Руководилац већа, 

Томислав Ђокић 

 

1.10. Извештај о раду Стручног већа физичког васпитања  

 
Чланови Већа: Aндрија Влајић, Вучак Дражен, Мандић Марко 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 редовне наставе плус 

један час изборног предмета ''Здравље и 

спорт''. 

Влајић Андрија 20 часова недељно редовне наставе плус 

један час изборног предмета ''Здравље и 

спорт''. 

Милосављевић Ненад 18 часова недељно редовне наставе плус 

два часа изборног предмета „Здравље и 

спорт“ 

Мандић Марко 20 часова недељно редовне наставе 

 

         Поред редовне наставе професори су држали и секције у складу са епидемиолошком 

ситуацијом:  Влајић Андрија – одбојкашка (м) и (ж);  Дражен Вучак - атлетска секција и 

школа скијања; Марко Мандић – кошарка (м). 

 

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

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

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

нису имале запажене резултате. 

Мушка кошаркашка екипа наше школе освојила је прво место на општинском, 

градском и међуокружном такмичењу. На државном такмичењу мушка кошаркашка екипа је 

заузела 4. место.  

Значајне резултате у екипној конкуренцији оствариле су атлетски тимови наше 

школе. Освојено је прво место на општинском такмичењу. На градском такмичењу 

постигнути су следећи резултати: 

 

Такмичење је одржано у атлетској дворани на Бањици: 

Мушка екипа: 

Штафета 4*100 метара, 2. место; Дисциплина 400 метара, 4. место; Дисциплина 1000 

метара, 1. место; Дисциплина скок у даљ, 3. место; Дисциплина скок у вис, 2. место; 

Дисциплина бацање кугле, 6. место. 

 

У супротности са пропозицијама такмичења, Шеста београдска гимназија је 

дисквалификована иако је у укупном збиру имала 6 бодова више од другопласираног. 

Женска екипа, екипно 3. место; 3. место у дисциплини 60 метара 

 

На градском такмичењу у пливању остварени су следећи резултати: 

Олга Пуцаревић 1-5 „делфин“-1. место,  резултат 1:07,04 и пласман на државно 

првенство; Ива Ћурчић  2-4 „леђно“-2. место, резултат 1:16.14;  Николина Вукадин 1-3 

„леђно“- 3. место, резултат 1:24,47. 

На градском такмичењу у џудоу остварени су следећи резултати: 

Дара Стојковић 1-8, 5. место; Павле Додевски 1-1, без пласмана; Владимир Петровић 2-6, без 

пласмана. 

 

На државном такмичењу у оријентирингу ученица 1-9 је на државном такмичењу 

освојила 1. место. 

 

Футсал такмичење није одржано због епидемије вирусом Ковид19. 

                                                                                                                                                

Због пандемије Ковид19 остала такмичења из календара Савеза за школски спорт нису 

одржана. 

       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. Настава је организована по комбинованом методу и искључиво онлајн по 

упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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.    

 

Име и презиме наставника 

Индекс 

одељења 

Планирани број 

часова 

Одржани број 

часова 

Просек 

оцена 

Андрија Влајић 2-6 74 73 4,69 

Андрија Влајић 2-7 74 75 4,68 

Андрија Влајић 2-8 74 76 4,83 



 

19 
 

Андрија Влајић 2-9 74 78 4,53 

Андрија Влајић 2-10 74 75 4,9 

Андрија Влајић 4-5 66 64 4,89 

Андрија Влајић 4-6 66 60 4,97 

Андрија Влајић 4-7 66 63 4,83 

Андрија Влајић 4-8 66 65 4,75 

Андрија Влајић 4-9 66 61 4,63 

Дражен Вучак 2-1 74 65 4,71 

Дражен Вучак 2-2 74 72 4,86 

Дражен Вучак 2-3 74 71 4,9 

Дражен Вучак 2-4 74 67 4,96 

Дражен Вучак 2-5 74 68 4,9 

Дражен Вучак 3-10 74 63 4,8 

Дражен Вучак 4-1 66 61 4,79 

Дражен Вучак 4-2 66 58 5 

Дражен Вучак 4-3 66 60 4,57 

Дражен Вучак 4-4 66 61 4,6 

Ненад Милосављевић 3-1 74 73 4,93 

Ненад Милосављевић 3-2 74 73 4,9 

Ненад Милосављевић 3-3 74 71 4,91 

Ненад Милосављевић 3-4 74 69 4,93 

Ненад Милосављевић 3-5 74 73 5 

Ненад Милосављевић 3-6 74 72 5 

Ненад Милосављевић 3-7 74 67 5 

Ненад Милосављевић 3-8 74 71 5 

Ненад Милосављевић 3-9 74 72 5 

Марко Мандић 1-1 74 68 4,97 

Марко Мандић 1-2 74 67 5 

Марко Мандић 1-3 74 66 4,97 

Марко Мандић 1-4 74 66 4,9 

Марко Мандић 1-5 74 67 5 

Марко Мандић 1-6 74 62 4,83 

Марко Мандић 1-7 74 68 4,97 

Марко Мандић 1-8 74 68 5 

Марко Мандић 1-9 74 69 5 

Марко Мандић 1-10 74 65 5 

 

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

опреме за рад од стране општине Звездара. Додатним ангажовањем чланова Већа, професора 

Андрије Влајића и Марка Мандића на писању пројекта и програма набавке, добијена су 

средства за опремање мале сале што ће знатно унапредити и олакшати реализацију наставе. 

              Настава се одвијала у великој сали, малој сали, дворишту, док балон сала није 

коришћена услед епидемиолошке ситуације. 

Стручно веће је четири пута у току године имало састанке на којима су решавани 

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

Стручно веће је било 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 4,6 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 
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Стручног већа договорено да се и ти ученици ангажују и укључе у наставу на неки начин у 

складу са својим способностима или могућностима. 

Сарадња са Факултетом за спорт и физичко васпитање је обновљена, па су студенти 

долазили на педагошку праксу. 

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. 

 

                                                                                  Руководилац већа, 

                                Марко Мандић    

 
 

2. ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ 

 

2.1. Извештај о раду помоћника директора 

 

Програмирање и планирање:  

● Планирања активности везаних за класификационе периоде – планирање сатнице и 

дневног реда одељењских већа. 

● Осмишљавање и реализација анкетирања ученика за изборне програме. 

● Формирање група за изборне предмете и програме. 

● Припрема подела часова. 

● Припрема образаца и организација прикупљања материјала за израду Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/2022. годину и Годишњег извештаја о раду школе 

за школску 2020/2021. годину.  

 

Организаторска функција:  

● Организација наставе и ваннаставних активности – израда распореда часова, 

свакодневна организација замена за одсутне наставнике, израда распореда рада у 

библиотеци. 

● Oрганизација ванредних испита - формирање комисија и утврђивање распореда 

одржавања. 

● Организација матурских испита -  израда календара матурског испита, спискова 

ученика по предметима које полажу, предлог састава комисија у оквиру испитног 

одбора, израда распореда полагања испита, обавештавање ученика о начину, месту и 

времену полагања, припрема материјала за испите. 

● Организација разредних и поправних испита. 

● Организација и праћење дежурства у школи. 

● Администрација есДневника – обезбеђивање потребне документације и спискова 

ученика за попуњавање базе података, креирање налога за наставнике на одређено 

време, додела одељења наставницима на заменама. 

● Администрација службених наставничких налога за Гугл учионице. 

● Редовно обавештавање наставник кроз Гугл учионицу Зборница. 

● Редовно информисање ученика о организацији наставе и другим потребним 

актуелностима.  

● Праћење рада стручних већа.  
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● Админисрација налога школе на друштвеним мрежама (facebook, Instagram, YouTube, 

twitter). 

● Израда, администрација и коуређивање сајтa за часопис и блог школе 

(https://vigimnazija.wixsite.com/sestar). 

● Организација и реализација пилотирања пројекта Државне матуре. 

● Организација уписа ученика првог разреда. 

● Организација фотографисања ученика. 

● Организација културних и хуманитарних манифестација.  

● Организација систематских прегледа у сарадњи са Домом здравља Звездара. 

 

Руководна–лидерска функција:  

● Оперативно планирање свих послова везаних за функционисање школе. 

● Ангажовање замена за наставнике на боловању. 

● Припрема седница Наставничког већа – oрганизација седница Наставничког већа, 

договор о дневном реду и извештавању по појединим тачкама.  

● Припрема извођења седница одељењских већа – организација и праћење одељенских 

већа за први класификациони период, полугодиште, трећи класификациони период, 

крај другог полугодишта за матуранте и крај другог полугодишта, као и учешће на 

ванредним одељењским већима по потреби. 

● Учешће у раду Педагошког колегијума – заказивање састанака, излагање по 

појединим темама, вођење записника. 

● Припрема и вођење седница Испитног одбора. 

● Учествовање у припреми седница Савета родитеља - обвештавање чланова Савета 

родитеља о терминима и дневном реду седнице, организација анкетирања за избор 

фотографа. 

● Сарадња са инспекцијама – припрема документације, организовање извршавања 

наложених мера. 

● Одобравање брисања оцена у есДневнику.  

● 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. 

● Анализа наставе на даљину - периодично и тематско извештавање директора, по 

његовом налогу. 

● Обрада статистичких података и припрема извештаја из педагошке документације за 

потребе стручних органа школе (одељењска и Наставничко веће), за потребе 

државних институција (Републички Завод за статистику, Школска управа, Градска 

општина Звездара, 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-инструктивна функција: 

● Посете часовима по налогу директора – контрола одржавања наставе на даљину (477 

посећених часова само у марту и априлу), саветовање и помоћ наставницима у 

специфичним ситуацијама. 

● Учешће у комисији на полагању часа на крају увођења у програм полагања за 

лиценцу колеге Васа Павловића. 

https://vigimnazija.wixsite.com/sestar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wgjBzltYEwU8SPxfsormQjMIwN9lpEt9GAWhCG1Gw2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wgjBzltYEwU8SPxfsormQjMIwN9lpEt9GAWhCG1Gw2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wgjBzltYEwU8SPxfsormQjMIwN9lpEt9GAWhCG1Gw2g/edit?usp=sharing
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● Увођење у посао нових колега - давање информација о начину реализације наставе, 

увођење у есДневник. 

 

Помоћник директора, 

Жељко Матић 
 
 

2.2. Извештај о раду секретара школе  
 

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, по потреби је члан у 

комисијама за набавке и јавне набавке, и 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  дисциплинских 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 
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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, припрема и доставља извештаје и 

податаке 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 по потреби и друге прописане евиденције. 

 

 

                                                                                            Секретар школе,  

                                                                                           Милена Младеновић 
 

                 

2.3. 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 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). 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 годишњим 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 
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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.  

 

Зорана Гарић  
 

2.4. 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 Школског 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.). 

Од 01.01.2021. године у примени је систем ИФИСУП Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  за унос планова буџета, као и Информациони систем за подношење 

финансијских извештаја  за унос, контролу, обраду и консолидацију финансијских извештаја 

корисника јавних средстава код Управе за трезор- ИСПФИ. 

Корисници јавних средстава су обвезници подношења финансијских извештаја ( 

тромесечних и годишњег).  

 

 Обавља и друге послове одређене Законом, Статутом и општим актима Школе. 

 

 

                                                      Шеф рачуноводства, 

Ружица Филиповић 

2.5. Извештај о раду Школског одбора Шесте београдске гимназије 

               
 

    У школској 2020/2021 години у периоду од 01.09.2020. године до 31.08.2021.године, 
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одржано  је 11 седница Школског одбора од којих 9 (девет) редовних седница Школског 

одбора и две хитне телефонске-електронске седнице Школског одбора Шесте београдске 

гимназије 

    Школски одбор је свој рад  у школској 2020/2021.години наставио на седамнаестој 

седници Школског одбора, која је прва у овој школској години, у саставу: Милован 

Живковић, Александар Ружичић и Ратомир Антоновић испред локалне самоуправе, Јелена 

Карановић, Михаило Стошовић и Милан Ристановић испред Савета родитеља, Ненад 

Милосављевић  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 2019/2020.годину, Извештај 

о раду Шесте београдске гимназије за  школску 2019/2020.годину, донет  је Годишњи План 

рада Шесте београдске гимназије за школску 2020/2021 годину, усвојен Извештај о раду 

в.д.директора школе у школској 2020/2021.годину од 06.11.2020.године до 12.02.2021.г. 

Школски одбор није усвојио извештај о раду директора школе у претходном мандату, Зејак 

Рада, за период од 01.09.2020-25.10.2020 године. 

 Школски одбор је усвојио  Извештај о реализацији Развојног школског плана  за 

школску  2019-2020.годину и  Извештај о унапређењу квалитета образовно-васпитног рада за 

школску 2019/2020.годину, донео два Анекса Годишњег плана рада Шесте београдске 

гимназије за школску 2020/2021-у годину,  којим је извршена допуна  Годишњег плана рада 

Школе за 2020/2021.годину. 

  У првом Анексу извршене су измене које се односе на на почетак и завршетак првог 

и другог полугодишта, односно промену школског календара за  школску 2020/2021.годину, 

као и промену квалификационе структуре наставног кадра која се односи на промене радног 

ангажовања запослених на радном месту наставника физике  и наставника предмета 

примењене науке, а другим Анексом је допуњен Годишњи План рада основним смерницама 

и циљевима програмирања, односно активностима које су предвиђене Школским Развојним 

Планом за 2020-2021. школску годину а односе се на две области развоја: Школски програм 

и Годишњи план рада Школе и област наставе и учења.  

 

        Школски одбор је донео Анекс Школског програма  Шесте београдске гимназије 

дел.број. 9/26-3/1 од 31.08.2018.године и дел.бр. 9/42-9/2 од 13.09.2019.године у коме су  

унете измене у наставном плану и програму за четврти разред гимназије природно 

математичког и друштвено-језичког смера.   

      Школски одбор је дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 

радних места у  Шестој београдској гимназији, за  школску 2020/2021.годину, који  садржи  

норме часова наставника у школској 2020-2021-ој години,  донео Измене и допуне Статута 

Шесте београдске гимназије  дел.бр.9/54-3/1  од  22.06.2020.године којим се дефинишу 

надлежност, начин рада и одговорност стручних тимова у Школи, и разматрао  велики број 

питања  и проблема у вези са Школом и донео већи број одлука које су битне за рад Школе, 

као и битна  акта  Школе. 

     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 о предлогу за 

избор директора школе,  која је са конкурсном документацијом достављена  Министру 

просвете, науке и технолошког развоја на даље поступање.  
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    Школски одбор је такође донео решење о престанку радног односа на одређено 

време директору школе Зејак Радету, донео решење о ступању на дужност  в.д. директора 

Милић Радисава, а  након његовог именовања од стране министра просвете, науке и 

технолошког развоја и одлуку о именовању Милић Радисава за директора школе.  

    Шкоски одбор је донео одлуке о покретању  процедуре за избор чланова  Школског 

одбора Школе  након оставки појединих чланова Школског одбора. 

  На двадесетој седници Школског одбора од 23.12.2020.године извршена је 

верификација мандата новоименованог  члана Школског  одбора Шесте београдске 

гимназије из реда запослених, Ђокић Томислава  по решењу Скупштине  града број:112-

736/20 – С  од  30.новембра.2020.године, а након оставке и разрешења члана школског 

одбора, Славице Калинић.   

  На двадесетпетој седници Школског одбора од 17.06.2021.године извршена је 

верификација мандата новоименованог   члана Школског  одбора Шесте београдске 

гимназије из реда локалне самоуправе, Јелене Јаблановић  по решењу Скупштине  града 

број:112-272/21 – С  од  29. априла  2021.године, а након оставке и разрешења члана 

школског одбора, господина Ружичић  Александра представника локалне самоуправе .  

   Школски одбор је поред напред наведених, донео и друга  акта школе  и то:       

- Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које 

се закон не примењује, спровођења поступака  јавних набавки и набавки на које се закон 

не примењује и праћење извршења уговора.  

-  Пoслoвник o рaду Шкoлскoг oдбoрa Шесте београдске гимназије,  

- Пoслoвник o рaду Наставничког већа Шесте београдске гимназије,  

-  Пoслoвник o рaду Ученичког Парламента Шесте београдске гимназије,  

- Правилник  о  мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује 

Школа,  

- Правила понашања у Шестој  београдској гимназији. 

Школски одбор је такође је разматрао молбу запослене Баковић Светлане  у вези 

обрачуна зарада, дел.бр.160 од 27.04.2021.године, са захтевом на  увећање  зараде за 10%, 

због рада са једним учеником одељења који ради по програму ИОП 2  у  коме запослена 

предаје и  донео одлуку у вези са поднетим захтевом, као одлуку о прикупљању  средстава 

уплатама од  родитеља  за школску  2021/2022-у годину.  

   Школски одбор је донео Измене Финансијског плана Шесте београдске гимназије за 

2020.годину, Измене и допуне  Плана набавки Шесте београдске гимназије за 2020.годину,  

     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, због потребе повећања отпремнина 

приликом одласка у пензију, повећања износа за одржавање хигијене  у условима заштите од   

Covid-19, и смањена средстава за Енергетске услуге, као и због 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. 

 Школски одбор је донео Финансијски План Шесте  београдске  гимназије за 

2021.годину, дел.бр.9/72-2 од 21.01.2021.године и Измене истог, и   План набавки Шесте  

београдске  гимназије за 2021.годину, дел.бр.9/72-3 од 21.01.2021.године и измене истог. 

 

 Такође је  на 27 седмој хитној телефонској седници утврђен предлог Финансијског 

плана Шесте  београдске  гимназије за 2022.годину са пројекцијама за 2023 и 2024.годину. 

 

   Школски  одбор  је усвојио извештај Централне пописне комисије о извршеном 

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

31.12.2020.године, усвојио Извештај о финансијском  пословању  и годишњем обрачуну 

Шесте београдске гимназије  за  2020. годину. 
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  Школски одбор  је на седницама  упознат са записницима просветне инспекције. 

 

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

01.09.2020.године, па до 31.8.2021. године саставни је део Извештаја о раду Шесте 

београдске гимназије за школску 2020/2021.годину.  

 

                                                                                                     

                                                                                                      ШКОЛСКИ ОДБОР  

            ПРЕДСЕДНИК                                             

                                                                                                  Проф. Милован Живковић, ср. 

 

2.6. Извештај о раду Савета родитеља 

 
Савет родитеља у овогодишњем сазиву имао је тридесет девет чланова. У току 

школске године, због епидемиолошке ситуације, одржане су три седнице.  

 Прва и конститутивна седница одржана је 14.09.2020. године, на којој су 

верификовани мандати свих чланова Савета. Изабран је председник, заменик и записничар. 

Директор школе нас је упознао са Извештајем о свом раду за 2019/2020. годину, са 

Извештајем о раду школе за школску 2020/2021, донета је одлука о прикупљању школског 

динара и изабрана је комисија за осигурање. За школску 2020/2021. није обављена дискусија 

о екскурзијама због епидемиолошке ситуације.  

 На другој седници која је сазвана за 25.02.2021. године представио нам се в.д 

директор школе Радисав Милић. Комисија за осигурање нас је известила о избору 

осигуравајућег друштва ,,Винер штедиша“. Поднет је Извештај о успеху и дисциплини на 

крају првог полугодишта. Школски педагог нам је саопштио анализу комбиноване  методе 

наставе на основу разговора са ученицима и анкета које су рађене у одређеним одељењима, а 

поред ученика су анкетирани и наставници и чланови из Савета родитеља. 

 Трећа седница је два пута заказивана али није одржана услед недостатка кворума. 

Због кратког рока и немогућности да одржимо седницу избор фотографа који ће 

фотографисати матуранте 2020/2021. године, обављен је путем анкете у виду понуде, коју је 

организовао и предложио заменик директора школе Жељко Матић. После више покушаја 

трећа седница Савета родитеља одржана је 16.06.2021. године. На седници су донесени 

следећи закључци: изабран је представник и заменик за општински Савет родитеља, донесен 

је Правилник о раду Савета родитеља Шесте београдске гимназије, разматрани су Извештаји 

о остваривању развојног школског плана за 2019/2020. годину и о унапређењу квалитета 

образовно-васпитног плана за школску 2019/2020. годину. На Савету родитеља разматран је 

правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика и правила понашања 

у Шестој београдској гимназији. Донета је одлука о уплати школског динара. Савет 

родитеља је упознат о успеху и владању ученика на крају другог полугодишта и упознати су 

са избором уџбеника за школску 2021/2022. годину.   

 

Председник Савета родитеља 

Јелена Карановић 

2.7. Извештај о раду Ученичког парламента 
 

 

Ученички парламент одржао је укупно пет седница: 14.9.2020. када је конституисан 

састав УП, 12.10.2020, 4.2.2021, 14.6.2021 и 22.6.2021. Састанци су се одржавали у 

међусмени у 12.15 часова, уз поштовање епидемиолошких мера. Председник за ову школску 
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годину био је Андрија Јовановић 2-5 који има заменике за непарну и парну смену, Милица 

Мишић 2-4, записничари Милица Мишић 2-4 у првом полугодишту и Уна Нинић 2-4 у 

другом полугодишту, представници у Школском одбору били су Огњен Младеновић 4-6 и 

Катарина Михајловић 4-2. Седници је присуствовао и директор и помоћник директора, као и 

наставник сарадник испред наставничког већа Ана Ковачевић. 

На дневном реду су била следећа питања: конституисање, информације за ученике 

школе око епидемиолошких мера, онлајн, комбинована настава, квалитет рада, предлози 

ученика о ваннаставним активностима, реализација три хуманитарне акције, турнири у 

кошарци и фудбалу.  

На последње две седнице разматрана су документа и акта школе, и то: Пословник о 

раду УП; Правилник о заштити  и безбедности ученика за време остваривања образовно 

васпитног рада и других активности које организује школа; Извештај о раду школе 

2019/2020;  Извештај Развојног школског плана; Правила понашања у Шестој београдској 

гимназији; Извештај о унапређењу квалитета образовно-васпитног рада за школску 2019/ 

2020; Анекс годишњег плана рада Шесте београдске гимназије 2020/2021; Формирање 

предлога уџбеника за следећу школску годину. Такође, изнете су бројне идеје о лепшем 

ентеријеру школе и подизању квалитета рада установе.  

Бивша преседница Ива Ђокић је гостовала у одељењу 1-10 и позвала на Хакотон 

такмичење на ФОН-у где је троје ученика одељења 1-10 прошло шест кругова такмичења. 

Највећи допринос је био на хуманитарној акцији за Анику Манић са 60 волонтера и 

већим бројем донатора. У то име, подељено је преко 60 захвалница. Такође, покренута је 

акција и за Мињу Драганић која је повређена у пожару, а потом и за Нину Благојевић која 

болује од ретких болести. Организатор је била Милица Мишић, одељења 1-7 и 2-4. У делу 

спортских активности помоћ и подршку пружили су наставници физичког васпитања. 

Ученички парламент је сарађивао са грађанима локалне заједнице и родитељима. 

Организована је обука ,,Средњошколци против насиља“, обележена је школска слава.  

О раду Парламента извештавало се путем мреже воц-ап, путем инстаграма школе и 

посебним записницима заведеним код референта за ученичка питања. 

Ана Ковачевић 

 

3. ИЗВЕШТАЈ РАДА 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 часовима.  

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

школе за ову школску годину. 

На редовним састанцима колегијума (13 састанака) директор је са помоћницима и 

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

упознавање в.д.директора са начином рада и колективом, 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, сарадња са Ученичким парламентом и Саветом родитеља. Због ванредне 

ситуације (комбиновани модел и онлајн настава) чланови колегијума су се консултовали и 

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. 

Посећено је 11 часова редовне наставе (углавном онилајн наставе) у циљу праћења 

наставног процеса, одбране часа и праћења реализације радионица у оквиру пројекта 

„Безбедоносна култура у свету младих“.   

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

индивидуализације и прилагођеног индивидуалног плана  за ученике којима је потреба 

помоћ и сарадња у реализацији (ИОП 1 за једног ученика за 3 предмета и ИОП2 за два 

ученика), помоћ у организацији наставе и у дисциплини за нове наставнике, организација и 

спровођење ваннаставних активности, препоруке за конкурс ИСП и одбрана часа у оквиру 

полагања испита за лиценцу приправника Марије Мићановић. 

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 135 разговора са одељењским старешинама и предметним наставницима и 1 

посета часу одељењске заједнице.  

У сарадњи са организацијом „Дуга“ 4 наставника и 4 ученика су прошли обуку у 

оквиру пројекта „Безбедоносна култура у свету младих“ и  реализовали радионице о 

дигиталном насиљу у 4 одељења. У оквиру плана заштите од насиља ученици су  одржали 

радионицу и у још два одељења (2-4 и 2-1). 

 

На заједничким састанцима са одељењским старешинама идентификовани су ученици 

који имају потребе за индивидуализацијом и предложене теме 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 
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појачаним васпитним радом, појединачно према потребама и на седницама одељењских 

већа.  

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Због ванредних услова рада у току ове школске године неке планиране активности 

није било могуће реализовати. Реализован је пројекат „Безбедоносна култура у свету 

младих“у организацији „Дуге“, Новембарски дани Соње Жарковић и прослава школске 

славе. 

 

УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА, КОМИСИЈА И ТИМОВА 

Наставничко веће - Учешће у припреми и реализацији 10 седница наставничког већа у 

сарадњи са директором, помоћником директора и педагогом кроз сладеће активности: 

извештавање о раду комисије за избор директора школе, 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 пријављивању 

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

инклузивно образовање. 

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

године) и у раду 11 ванредних одељењска већа која су заказивана према специфичним 

потребама: изрицање васпитне мере, информисање о специфичним тешкоћама ученика и 

индивидуализовани план рада (7 седница) и упознавање са насилном ситуацијом у одељењу 

и са планом заштите.  

Педагошки колегијум – Учешће на 7 састанка кроз разматрање тема: разматрање 

новог хибридног модела наставе, 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. 2020/2021. годину.  

 

Тим за реаговање у кризним ситуацијама - Тим ове школске године није 

интервенисао.  

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

програма инклузивног образовања у шк. 2020/2021. г. 

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

каријерно вођење за шк. 2020/2021. г. 

  Комисија за формирање одељења првог разреда –комисија од  5 чланова је формирала 

10 одељења првог разреда и о томе сачинила извештај. 

 Комисија за избор директора школе – радила је у току августа и у току децембра 

2020.г. и о свом раду сачинила извештај за Школски одбор са којим је упознато и 

Наставничко веће. 

 

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

забележен је 81 разговор са ученицима, a 12 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 једног ученика је разматрано покретање васпитно-

дисциплинског поступка али је појачан васпитни рад дао позитивне резултате па се одустало 

од поступка.  

У току школске године за 10 ученика је сачињен план индивидуализације, за једног 

ученика прилагођени ИОП1 за три 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. 

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

ученика, као и жалбе на рад наставника углавном су успешно решавани уз сарадњу 

предметних наставника и одељењских старешина. 

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

помоћницима директора, педагогом, одељењским старешинама и предметним наставницима, 

ученицима и родитељима, као и надлежним институцијама.  

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – Поред учешћа у интервенцијама Тима за заштиту ученика од 

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

2020/2021.г.) разматране су још три ситуације првог нивоа у сарадњи са одељењским 

старешином и предметним наставницима (1-3 2-7 и 1-10).   

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ – Ове школске године сарадња са парламентом 

подразумевала је реализацију пројекта „Безбедоносна култура у свету младих“.  

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – Свечани пријем ученика основних школа 

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

Реализовани су индивидуални разговори са ученицима (5 разговора) који су имали тешкоће у 

избору даљег образовања.  

МОЛБЕ УЧЕНИКА - Разматрање и решавање молби ученика за прелазак у друго 

одељење (3 молбе) у сарадњи са директором, помоћницима  директора и педагогом. 

РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА - Информисање ученика о конкурсу ИС 

Петница. 

 

IV САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 

 

ИНДИВИДУАЛНИ САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА - У евиденцији о 

индивидуалном раду са ученицима, родитељима и наставницима забележено је 52 разговорa 
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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 организацијом Дуга. 

Континуирано праћење ученика са здравственим и породичним проблемима 

остварено је кроз сарадњу са надлежним лекарима и тимовима у Институту за ментално 

здравље, приватном клиником Ентера, основним школама Иван Горан Ковачић, Никола 

Тесла и приватном економском школом.  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Учешће на вебинарима Превенција насиља и друштвено-корисни рад у условима 

пандемије и Безбедоносна култура у свету младих. Видео обука о Протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у организацији Министарства 

и у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију. 

  

                                                                                        Љиља Живанић, психолог 

 

3.2. 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 првог и другог 

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

октобар месец кориговани су због промена у организацији рада саме школе. Од септембра 

месеца организација рада школе се одвијала по тзв. Б моделу. То значи да су сва одељења 

била подељена на две групе ученика који су похађали наставу у школи сваке друге недеље, 

по једна група, док је друга група одељења наставу пратила онлајн. Настава за изборне 

програме је организована искључиво онлајн. Оваква организација наставног процеса 

захтевала је промене у плану рада педагога. Морам констатовати да је ова школска година 
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започела вишеструко конфузно. Као институција смо очекивали од Министарства Упутство 

о организацији и реализацији, пре свега наставног процеса. 

Обзиром да такав документ није дошао у Школу, организовали смо рад, на основу 

информација са којима смо располагали. Садржај и начин планирања градива за предмете, 

договорен је на Стручним већима за област предмета. Организација и рад на Стручним 

већима координиран је од стране педагога школе. За ову активност постоје Записници са 

одржаних састанака. 

Договрено је на који начин да се ревидира  и рационализује садржај за наставне 

предмете, обзиром да је настава организована по „типу Б“. 

 

Током школске године, педагог је помагао наставницима при изради 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 су на 

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

реализацији рада са ученицима јер се настава организовала искључиво онлајн. 

Било је јако отежано праћење комплетног наставног процеса. 

Школа се организовала да се комплетан наставни процес прати онлајн, од стране 

директора, помоћника директора педагога и психолога, за шта су обезбеђени технички 

услови.  

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 2020/2021. планиране су активности које се односе на сарадњу 

са Ученичким парламентом, али је из разлога пандемије ова сарадња прилично 

формализована, јер је било проблематично организовање састанака.  

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. Ипак, мора се констатовати да је свака активност из описа посла 

педагога била отежана из већ поменутих разлога.  

Планиран и реализован  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). Треба констатовати да све уобичајене облике сарадње са различитим 

институцијама, готово да није било. 

 Реализована је сарадња са Општином Звездара, пријавом школе на Конкурс за 

пројекте. Учествовали смо са пројектом „БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ“. Пројектни тим су чиниле: Живанић Љиља, Радошевић Дубравка и 

Филиповић Марија. 
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План рада на месечном нивоу претпостављао је сараднике у школи и ван школе, који 

су могли да допринесу квалитетнијој реализацији потребних активности (директор, 

психолог, наставници, одељенске старешине, родитељи...).  

 

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

усавршавања наставника није реализовано. Током године, наставницима се нудило више 

онлајн обука, за шта постоји посебан Извештај.  

 

2 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

За школску 2020/2021. урађена је квантитативна и квалитативна анализа успеха и 

владања ученика на полугодишту. Путем онлајн Наставничких већа, настојали смо да 

дефинишемо уочене проблеме и предложимо поступке и активности за њихово 

превазилажење. 

 

За ову школску годину, кад је у питању настава, може се рећи да су проблеми били 

изражени у реализацији наставе за групу природних предмета. Појмове из предмета 

математика, физика и хемија је посебно захтевно, при оваквој организацији наставе, 

успешно приближити ученицима и обезбедити квалитетан процес учења. Кад кажем 

квалитетан процес учења, подразумевам у суштини уопште процес учења. Сви познаваоци, 

стручњаци за ову област знају да процес учења на даљину ни у једном систему није донео 

задовољавајуће резултате. 

 

Одлучили смо се као школа, да у складу са  Школским  развојним планом  и 

самовредновањем спроведемо истраживање за област настава и учење под називом 

„Квалитет онлајн и комбиноване наставе у Шестој београдској гимназији“. Тим који је 

спровео истраживање чине: педагог Радошевић Дубравка, психолог Живанић Љиља и 

педагог Марија Филиповић. 

 

У ситуацији у каквој се налазимо, имали смо потребу да истражимо, шта су у оваквом 

моделуфункционисања, корисне праксе за наставнике и ученике, а шта је то што је сметња у 

постизању већег квалитета наставе. Наравно, ценећи ситуацију која је далеко од нормалне. 

Време за обраду градива је преполовљено, час траје 30 минута и врло је упитан квалитет 

наставе. Даље, на ученицима је да велики део градива које је заступљено у пуном обиму, 

самостално савладају. За увежбавање градива времена нема. Наставници покушавају да 

помире захтеве везане за градиво и оцене и своје могућности и у томе имају најбољу намеру. 

Треба подвући да је наставницима веома тешко да се снађу, осећају се збуњено, фрустрирано 

и анксиозно. На исти такав начин се осећају и ученици. У упитницима које смо применили 

пратили смо следеће индикаторе. 

 

Индикатори квалитета образовања у истраживању 

У упитнику који смо применили за наставнике, ученике и родитеље праћени су 

следећи индикатори квалитета: 

1) квалитет предавања- презентованих садржаја у настави 

2)  активно присуство ученика на настави 

3) информисаност ученика; 

4)  квалитет провере знања 

5) квалитет комуникације на свим нивоима 
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Резултати истраживања: 

 

НАСТАВНИЦИ 

Наставници  на основу анализе процењују да су доведени у ситуацију опште 

констатације „одакле им право да се не снађу у новонасталој ситуацији“, а од ученика треба 

да очекују савршену прилагођеност и високу продуктивност. Резултати показују да 

наставници немају увид у укупну оптерећеност ученика. Многи наставници су фокусирани 

само на свој предмет; сарадња међу предметима је лоша. Недостаје извесна колегијалност, 

нарочито кад су у питању термини писаних провера знања. Свакако, незаобилазно је 

поменути недовољно инструкција од стране надлежних, како да се поступа, па се ради 

углавном по инерцији. 

 

УЧЕНИЦИ 

Треба подсетити да се морал према психолошким теоријама развија до двадесете 

године. Адолесцент много тога ради зато што му је наметнуто и чешће реагује импулсивно, а 

импулс каже:  „Кад је претешко –склони се. Од оног што ме угрожава –бежи“. Избегавање 

обавеза је нормална одбрамбена реакција у ситуацији која је стресна и надилази капацитете 

савладавања стреса. Што су наши ученици имали више обавеза, избегавање је било јаче. 

Имали смо недеље са великим бројем писаних провера знања и пропитивања. Ученици који 

манипулишу се, по правилу, највише и чују и по њима се не ретко суди о целој популацији. 

Они радни, вредни, одговорни ће у тишини по сваку цену тежити да постигну задато. 

Њихово ментално здравље је на удару, а то пролази неприметно. Отуда објашњење  преласка 

све већег броја ученика на онлајн наставу. 

Сви резултати овог истраживања са предлогом мера су саставни део овог Извештаја. 

 

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 другог. 

Током другог полугодишта, извршено је праћење формативног оцењивања свих 

наставника, путем електронског дневника и онлајн платформи за учење (Гугл учионица) уз 

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

наставе на даљину.  

   

3 РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

 

Током школске 2020/2021. године, континуирано је текла сарадња са наставницима. 

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

Праћење наставног процеса је углавном  било онлајн. Ове школске године је мали број 

посећених часова уживо.  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, 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 разговор са наставником, а 

уједно нису остављали простор за анализу часа на основу доживљаја. Посебно место заузима 
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праћење наставе за изборне програме, који су такође чинили део поменутог истаживања, које 

је показало где су нам добре, а где лоше стране кад је ова група предмета у питању. 

 

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 Гугл учионица, 

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

обавештавање наставника о Изменама Правилника о оцењивању) 

 

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. Мада се мора нагласити  да је из 

већ поменутих разлога, начина на који се организовала настава, великог броја ученика који 

су наставу похађали онлаин, рад са ученицима био заступљен у мањем обиму него иначе. 

Издвојила бих за ову школску годину рад са ученицима одељења 3-1. Проблеми у овом 

одељењу изазвани су несугласицама са наставником математике Јованом Кнежевићем. Ову 

школску годину, по питању ученика, обележила је и интезивнија сарадња са Домом ученика 

„Карађорђе“  

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. 

Имена 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 

ученицима који похађају наставу по ИОП-у 1 и 2. 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.  
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Резултат овако планиране сарадње је присуство ванредним родитељским састанцима 

у одељењу 3-1, сарадња са одељенским старешином и родитељима ученика 1-8. 

 

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.   

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

психологом школе.  

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. 

 

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, Градским заводом за јавно здрављe. Ипак се може констатовати да 

је то сарадња са циљем да се одржи минимум комуникације. 

    

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 школске године, ова врста стручног 

усавршавања није реализована из већ добро познатих разлога. Педагог је учествовао на 

семинару „Обука за директоре и наставнике – самовредновање рада школе“ организован од 

стране Завода за вредновање квалитета рада установе. Вођена је документација о раду током 

редовне, али и онлајн наставе.  

 

Дубравка Радошевић, педагог 
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3.3.  Извештај o раду библиотеке  
 

 

На пословима библиотекара током школске 2020/2021. ангажовани су били следећи 

наставници, наведени редоследом према процентуалном учешћу: Марија Богићевић, Урош 

Тепавац, Биљана Бодирога, Јелена Рашевић и Мирјана Стојановић. 

 

 Услед епидемиолошке ситуације, узроковане вирусом Ковид19, библиотека је 

функционисала у складу са прописаним мерама. Неколико наставника је било на дужем 

боловању, а наставник Мирјана Стојановић је изашла из радног односа у току школске 

године. У условима комбиноване наставе, библиотека је готово регуларно функционисала, 

поштујући све мере дезинфекције и заштите књига које су се нашле у оптицају. У исто 

време, настављена је ревизија и унос у електронски каталог, тако да је укупно обрађено више 

од 2/3 укупног фонда. Планиране активности у вези са организацијом културних 

манифестација у којима би и библиотека могла учествовати су морале бити обустављене. 

 

Марија Богићевић  
 

4. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА И АКТИВА 
 
 

4.1. Извештај о реализацији Развојног школског програма за школску 

2020/21. годину 
 

Током школске 2020/21. године, Стручни актив развојно планирање радио је у 

следећем саставу: Радисав Милић, директор школе (oд новембра месеца 2020. године), 

Дубравка Радошевић, педагог, Љиља Живанић, психолог, Наташа Дабић Костић, наставник 

математике, Јасна Перић, наставник географије, Светлана Златановић, наставник немачког 

језика, Тамара Кречковић, наставник српског језика и књижевности и Владимир Тасић, 

наставник хемије. 

 

Одржана су 3 састанка (због лоше епидемиолошке ситуације у држави). 

 

 

Извештај обухвата две области: 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 Програмирање, планирање и извештавање 

2. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2 Настава и учење 

 

1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1 Програмирање, планирање и извештавање 

 

Школски развојни план од 2018-2023. је основ за садржину Школског програма и 

годишњих планова рада Шесте београдске гимназије. 

 

Предвиђена су два задатка у оквиру ове области, односно по један задатак за сваки 

стратешки циљ: 

 

Први задатак је био усклађивање школских докумената. 

 

У оквиру овог задатка урађене су следеће активности:  
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- одређена документа су дорађена путем анекса (Анекс Годишњег Плана рада Шесте 

београдске гимназије за школску 2020/2021-у годину, дел.бр.9/62-7/1 од  

15.09.2020.године, Анекс Школског програма дел.бр.9/26-3/1 од  31.08.2018.године и 

дел.бр. 9/42-9/2 од 13.09.2019. године 

- Школски програм је усаглашен са новим правилником о Школском плану и програму  

- Стручни актив за развој школског програма је пратио усаглашавање на нивоу 

стручних већа 

- процењен је квалитет докумената 

- праћена је реализација Развојног школског плана 

- са начином усклађивања школских докумената је упознато Наставничко веће, 

Педагошки колегијум и стручни тимови   

- заседао је Педагошки колегијум и Тим за координацију израде школских докумената. 

 

Докази о испуњености су записници са састанака тимова и извештај о раду тимова. 

 

Други стратешки циљ је наставни процес заснован на Стандардима квалитета. 

Школски програм и Годишњи план рада школе су усмерени ка развоју и напредовању 

ученика, његовим потребама, могућностима и очекивањима. 

Задатак у оквиру овог стратешког циља да се сва Школска документа ослањају на Школски 

развојни план је испуњен. 

 

 

2. За област развоја Настава и учење такође су била предвиђена два стратешка циља: 

 

1. Оперативно планирање и припремање усклађено са специфичностима предмета и 

одељења.  

 

Задатак израда глобалних и оперативних планова је остварен, док активности као што 

су планирање и припремање наставника на нивоу разредних већа, избор координатора по 

разредима и дефинисање обавеза и одговорности координатора већа, нису реализоване због 

епидемиолошке ситуације. 

Можемо констатовати да је припремања наставика на нивоу стручних већа било, док 

су активности на нивоу разредних већа и активности координатора разредних већа изостале 

због напред наведених разлога.  

 

Доказа о делимичној испуњености овог задатка: записници са састанак стручних већа. 

 

 

2. Наставни процес заснован на Стандардима квалитета 

 

У Извештају о самовредновању за школску 20/21. годину може се сагледати процес 

самовредновања за област настава и учење.  Праћени идикатори били су специфични, због 

модела комбиноване и онлајн наставе, а у складу са Стандардима квалитета, били су: 

квалитет наставе и презентованих садржаја, присуство ученика на комбинованој и онлајн 

настави, информисаност ученика, квалитет провера знања и квалитет комуникације на свим 

нивоима. За сваки од индикатора одређене су слабе и јаке стране. Истраживање је 

обухватило квалитет наставе у комбинованом/онлајн моделу у Шестој београдској 

гимназији.  
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Наставни процес је због епидемиолошке ситуације праћен онлајн и, када је ситуација 

то дозвољавала, у школи, али под веома тешким околностима. Преко Гугл учионице и преко 

Мит часова је органозована настава и обезбеђивана је комуникација са ученицима и 

наставницима. И модел комбиноване наставе се показао као веома тежак период пун 

недоумица кад је реч о реализацији наставног процеса. Због веома тешких услова рада није 

било могућности за реализацију свих предвиђених задатака за ову школску годину. 

 

Урађена је анализа посећених часова и током онлајн наставе и наставници су 

обавештени о томе. Праћењем онлајн наставе, која се организовала у школи и путем Гугл 

учионице, уочене су одређене слабости на које треба обратити пажњу у наредној школској 

години, уколико се настава буде организовала на овај начин, а што је предвиђено Акционим 

планом за самовредновање за исту област.  

 

О резултатима самовредновања за област настава и учење наставници су обавештени 

на свим стручним органима. На посебно организованом Савету родитеља, извршена је 

презентација резултата процеса самовредновања за поменуту област.  

 

Директор школе, педагог и члан Тима за самовредновање за школску 2020/21. годину, 

похађали су семинар, организован од стране ЗУОВ-а, под називом „Обука за директоре и 

наставнике: пружање подршке школама процесу самовредновања“ 19.06.2021.године.  Циљ 

обуке је био упознавање са системом осигурања квалитета кроз јединство самовредновања 

унутар школе и спољашњег вредновања квалитета рада установе 

 

Извештај су сачинили чланови Актива за ШРП. 

 

 

 

Координатор Актива за Школски развојни план 

Светлана Златановић  
 

 

4.2. Извештај о раду Тима за самовредновање  
 

Током школске 2020/21. године, Тим за самовредновање радио је у следећем саставу:  

Баковић Светлана, наставник латинског језика, Дабић Костић Наташа, наставник 

математике, Ђокић Томислав, наставник музичке културе, Живанић Љиља, психолог, 

Златановић Светлана, наставник немачког језика, Милић Радисав, директор школе (oд 

новембра месеца 2020. године), Михаиловић Оливера, наставник информатике, Перић Јасна, 

наставник географије, Перуничић Јасмина, наставник математике, Радошевић Дубравка, 

педагог, Филиповић Марија, наставник изборних програма и изборног предмета. 

 

Одржана су три састанка у току школске 2020/21. године. 

 

1. УВОД  

1.1. ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА  

Процесом самовредновања обухваћена је кључна област настава и учење. Избор 

области, односно подручја које ће се самовредновати извршило се на основу процене и 

иницијативе саме школе (директора и чланова Тима за самовредновање, а у складу са 

ставовима и мишљењем осталих органа школе). Такође су утицали и резултати екстерне 
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евалуације и оцена коју је школа добила из ове области. Даље, специфични услови у којима 

је школа радила, настали услед пандемије вирусом ковид19, свакако су допринели избору 

наведене кључне области, у циљу стицања увида и побошљања квалитета наставе и учења у 

новим условима.  

 

          Школски развојни план био је полазна основа за спровођење самовредновања, као и 

Извештај о спољашњем самовредновању Шесте београдске гимназије (2015. година). При 

спровођењу процеса самовредновања и самог истраживања, Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе, Правилник о вредновању квалитета рада школе, Стандарди 

квалитета рада образовно-васпитних установа представљали су ослонац, али и средства за 

унапређивање квалитета процеса самовредновања. 

 

1.2. ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА САМОВРЕДНОВАЊА  

За потребе самовредновања, обезбеђена је анонимност података и њихова заштита од 

злоупотребе. Анонимност испитаника за истраживање осигурана је употребом Гугл 

упитника. Правила доступности и употребе података су се налазила у уводу упитника, те су 

испитаници били обавештени о циљу истражавања и начину коришћења добијених података.  

О резултатима самовредновања обавештене су све заинтересоване стране. 

 

1.3. ПОДРУЧЈА, ИСТРАЖИВАЊА, МЕТОДОЛОГИЈА РАДА  

1.3.1.  У подручју планирања и припремања наставника, а у оквиру области настава  

             и учење, коришћена је техника анализирања документације. За ово подручје,  

             обухваћено је анализирање годишњих/тематских и оперативних планова. 

 

1.3.2.  Тим за самовредновање сачинио је и спровео истраживање током школске  

             2020/21. године под називом  ,,Квалитет наставе у комбинованом/онлајн  

             моделу у Шестој београдској гимназији”. Потреба за оваком врстом и темом  

             истраживања, потекла је из саме ситуације у којој су се ученици, наставници, али  

             и родитељи нашли током претходне и ове школске године. Циљ истраживања  

             био је анализа тренутног стања, али и утврђивање корисних пракси за наставнике  

             и ученике, као и оних пракси које одмажу у процесу постизања вишег квалитета  

             образовања.   

 

            Важно је напоменути и да се засебни део овог истраживања тицао планирања, 

реализације и евалуације свих изборних програма у нашој школи. Како су изборни програми 

и даље новина у средњошколском систему, а од ове школске године први пут организовани 

онлајн, са само неколико сусрета у школи, јавила се потреба да се истражи квалитет наставе 

изборних програма.  

 

Истраживање је подељено у неколико фаза:  

Прва фаза: Подела задужења за спровођење истраживања 

Друга фаза: Спровођење истраживања (анкетирање испитаника) 

Трећа фаза: Обрада и анализа података 

Четврта фаза: Израда извештаја о спроведеном истраживању  

 

Техника која се користила је анкетирање. За потребе истраживања, Тим за 

самовредновање је сачинио 4 упитника комбинованог типа. Ови инструменти примењивани 

су онлајн, путем Гугл упитника, уз обезбеђену потпуну анонимност испитаника.  
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Испитаници су представљали све 3 групе актера школског живота и рада: наставнике, 

ученике и родитеље. Узорак (за наставнике) прост случајни, испитаника: 58; узорак  (за 

ученике) пропорционални стратификован, испитаника: 170, узорак (за родитеље) 

вишеетапно скупински, испитаника: 59.  

 

За део истраживања који је везан за изборне програме, ученици су попуњавали 

упитник за два изборна програма која похађају. Језик, медији и култура (137 испитаника), 

појединац, група и друштво (71 испитаник), здравље и спорт (први и други разред 253 

испитаника), методологија научног истраживања (49 испитаника), основе геополитике (98 

испитаника), уметност и дизајн (први, други и трећи разред 250 испитаника) примењене 

науке (први, други и трећи разред 325 испитаника). Циљ овог дела истраживања био је 

детектовати добре и лоше стране наставе изборних програма. 

 

Индикатори:  

- Квалитет предавања и презентованих садржаја 

- Активно присуство ученика на настави 

- Информисаност ученика  

- Квалитет и провере знања  

- Квалитет комуникације на свим нивоима 

 

У делу истраживања који се тиче квалитета наставе изборних програма, индикатори 

који су посебно праћени јесу квалитет провере знања и квалитет комуникације на свим 

нивоима.  

 

1.3.3.  Извршен је непосредан увид у наставни процес (онлајн и комбиновани модел). 

 

2.  ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ  

На основу анализирања документације, закључено је да сваки наставник има 

Годишњи план. План је сачињен у складу са прописаним планом и програмом (Правилник о 

плану и програму наставе и учења за гимназију) и израђен у сарадњи са осталим члановима 

стручног већа којем наставник припада.  Чланови једног стручног већа, односно наставници 

једног предмета Годишњи план израђивали су заједно, потписујући се на истом обрасцу за 

годишњи план, и достављајући га на Гугл драјв. Уочено је да је више од 50% наставника на 

овај начин сачинило Годишњи план.  Планирање на нивоу разредних већа је изостало.  

 

Сви наставници имају оперативне планове који су сачињени у складу са Наставним 

планом и програмом за гимназију. Оперативни планови садрже: наставну јединицу, тип часа, 

наставне методе - минимум података. 

 

Уочено је да се више наставника једног предметног актива, који предају истом 

разреду, потписују на један оперативни план, те закључујемо да се не узима у обзир 

специфичност одељења којем предају. У овом делу, није уважен Развојни школски план за 

ову школску годину, а за област настава и учење. Такође, планирање ретко обухвата 

корекције настале анализом резултата рада.  Наставници недовољно сарађују при 

планирању, што се директно одражава на одсуство тематске и временске корелације међу 

предметима. Наставници често нису у договору око термина провере знања (писмени задаци 

и писане провере знања). 

 



 

43 
 

Када говоримо о припремању, увидом у Гугл учионице, закључујемо да се већина 

наставника редовно припрема за наставу, водећи рачуна о избору садржаја, али не и метода и 

средстава за рад у онлајн окружењу. За припремање, наставници користе стручну 

литературу, интернет и друге изворе, али недовољно методе и средства која могу да 

побољшају квалитет онлајн наставе.  

 

Снаге Слабости 

- сви наставници имају годишње и 

оперативне планове 

- директор и стручни сарадници прате 

начин и квалитет планирања рада 

наставника континуирано, сваког месеца 

- сарадња унутар стручних већа при 

планирању наставе, приметно 

квалитетнија него претходних година 

- подршка стручним већима у раду од 

стране педагошко-психолошке службе, а 

која се односи на планирање и 

припремање наставе  

- континуирано праћење планирања и 

припремања наставног процеса како у 

комбинованом, тако и у онлајн моделу 

наставног процеса 

- наставници при приремању воде рачуна о 

избору садржаја и прилагођавају га 

ученицима са тешкоћама у развоју 

(индвидуализација, ИОП1, ИОП2) 

- сви оперативни планови садрже 

неопходне податке 

- већина наставника не води рачуна о 

избору метода и средстава за рад у 

планирању онлајн наставе 

- планирање ретко обухвата корекције 

настале анализом резултата рада 

- одсуство тематске и временске 

корелације међу предметима 

- фокусираност наставника само на свој 

предмет  

- недовољан број часова увежбавања  

- неусклађеност термина за провере знања 

- недовољно развијене међупредметне 

компетенције  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докази: годишњи планови наставника, оперативни планови наставника, онлајн материјали 

за наставу, Гугл учионице,  Гугл учионица намењена ученику који наставу похађа по ИОП-у 

2, извештаји стручних већа, извештај педагошког колегијума, годишњи извештај рада 

директора   

 

3. ИСТРАЖИВАЊЕ ,,Квалитет наставе у комбинованом/онлајн моделу у Шестој 

београдској гимназији”. 

 

Индикатор бр. 1 :  квалитет наставе и презентованих садржаја 

Резултати истраживања показали су да се 50% испитаника наставника  делимично 

слаже да је настава комбинованог/онлајн типа задовољавајућег квалитета, 40% ученика, 

док се 46% родитеља такође сагласно, али само за неке предмете. Оно што треба нагласити 

јесте да половина испитаника препознаје да ови модели наставе развијају самосталност у 

учењу, као један од битнијих фактора овако организоване наставе. Међутим, 46% ученика 

који само похађају наставу онлајн, и у оној недељи када уче од куће, изјављују да само 

поједини наставници дају довољно смерница за рад, а такође значајан проценат  (32,4%) се 
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,,некако сналази без помоћи наставника”. Представљене резултате видимо као простор за 

унапређење и обучавање наставника како би смернице за онлајн рад биле конкретније, 

јасније и увек благовремене. Наставници (44%) и ученици (33,5%) се у сличном проценту 

слажу да садржај диктира да ли у комбинованом моделу има времена да се градиво 

провежба. 

Ако посматрамо искључиво онлајн наставу, 93% ученика одговарало је тако што су 

решавали постављене задатке на Гугл учионици, а 31% ученика је одговарало путем Гугл 

мита. Како је наведени проценат низак, постављен је циљ да се у комбинованом односно 

онлајн моделу интензивирају Гугл мит часови. За додатна појашњења задатака на Гугл 

учионици и наставници и ученици се слажу да су понекад потребна, а незнатан проценат 

(мање од 10% ученика) сматра да су им додатна појашњења од стране наставника потребна 

увек. 

Оно у чему се половина наставника и половина ученика слаже јесте очекивање да 

обим и квалитет знања ове школске године буде лошији него претходне.  

 

Када анализирамо ставове, а потом и квалитет наставе из угла родитеља, 68% 

испитаника родитеља задовољно је начином на који управа школе организује наставни 

процес (онлајн и комбиновани модел) и брине о ученицима.  

 

Индикатор бр. 2:      активно присуство ученика на настави 

Да присуство на онлајн часовима није обавезно, одговорило је 59% наставника, док 

само 52% редовно води евиденцију о присутности на онлајн часовима. Ови резултати се 

слажу и са одговорима ученика, где 38% изјављује да је присуство обавезно, али само за неке 

предмете. Стога, отвара се ново питање, а то је зашто се у високом проценту и не увиђа 

значај континуираног присуства ученика на часовима у онлајн моделу. Свакако, потребно је 

подићи свест наставника по питању активне онлајн наставе и потреби да се изостанци 

бележе. Како активност подразумева и извршавање домаћих задатака, резултати показују да 

40% наставника даје домаће задатке ученицима сваке недеље, што представља изузетно мали 

проценат.  

 

Индикатор бр. 3:      информисаност  ученика  

У делу истраживања који се тиче обавештења о динамици и проверама знања, постоји 

изузетна разлика у одговорима наставника и ученика.  Наиме, резултати показују да 90% 

наставника редовно и унапред обавештава ученике о динамици и проверама знања, а 44% 

ученика изјавило је да су редовно обавештени по истом питању. Остатак испитаника 

ученика сматра да нису обавештени. Можемо закључити, да наведено представља први корак 

ка оптерећености ученика. Ако сагледамо ширу слику, долазимо до потенцијалног разлога 

за овако велики раскорак и разлику у одговорима две групе испитаника: 62% наставника 

види сарадњу међу предметима као лошу, а 57% нема увид у укупну оптерећеност ученика. 

Ипак, охрабрује то да 85% наставника умрежавање предмета види као добру замисао у 

комбинованом и онлајн моделу. Стога, потребно је интензивирати сарадњу међу 

наставницима, у фокус ставити међупредметне корелације, ускладити провере знања.   

 

Индикатор бр. 4:     квалитет и провере знања  

Право на одступање од ⅓ градива искористило је 66% наставника. Исти проценат 

увиђа значај формативног оцењивања у оба модела наставе. Испитујући квалитет и провере 

знања као индикатор, долазимо до импликације да је потребно да сви наставници препознају 

значај формативног оцењивања, посебно у комбинованом и онлајн моделу и праћењу рада и 

напредовања ученика. Ипак, више од половине наставника (60%)  сматра да је потребно 

смањити ,,ударе” са контролним вежбама. Са друге стране, 30% родитеља сматра да је број 
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провера знања у току дана велик и да се њихова деца жале да су преоптерећена градивом и 

проверама знања.  

 

Када говоримо о квалитету изборних програма, клалитативном анализом дошло се до 

неколико значајних података који отварају простор за даље унапређивање наставе изборних 

програма. Ученици су задовољни темама које се обрађују на часовима изборних програма и 

препознају њихову сврху у примени у свакодневном животу. Пројектна настава се 

примењује на свим изборним програмима, међутим ученици наводе да програме претежно 

сматрају небитним, док им одузимају доста времена. Даље, као добру страну изборних 

програма издвајају оцене које им ,,подижу просек”. Задаци представљају истраживачки рад у 

групама, а потом и израду презентација. Околности ове школске године нису дозволиле 

посете ваншколским институцијама. Истраживање је показало да је присутно вршњачко 

учење, тимски рад, да се путем изборних програма развијају сарадничке компетенције, али и 

да наставници не препоручују у довољној мери додатну литературу ученицима  

(један од најчешћих одговора ученика био је да ,,све информације могу да нађу на интернету 

у слободно време”).  

Конкретно за изборне програме, увиђамо да је потребно да наставници сачине за 

следећу школску годину критеријуме оцењивања за сваки изборни програм, да препоручују 

додатну литературу, као и да се настави даље праћење рада у оквиру свих програма. 

 

Индикатор бр. 5: квалитет комуникације на свим нивоима  

Подаци о постојању непримерене комуникације на различитим релацијама (ученик-

ученик, наставник-ученик) у комбинованом и онлајн моделу представљени су таблерно у 

наставку. 

 

Група испитаника % Релација  

Наставници 13,8  9 испитаника: ученик-наставник;  2 испитаника: ученик-ученик; 

1 испитаник: наставник-наставник 

Ученици  6 11 испитаника: ученик-наставник; 4 испитаника: ученик-ученик 

Родитељи 5 2 испитаника: ученик-наставник; 1 испитаник: ученик-учени 

 

Остатак испитаника нема сазнања о непримереној комуникацији.  Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља и злостављања обавештен је о горе наведеним резултатима, како би 

се благовремено преузеле одређене мере за превенцију и деловање. 

 

На основу наведених резултата, као и квалитативне анализе истраживања, издвајамо 

следеће: 

Снаге Слабости 

- јачање самосталности у процесу учења  

- развијање сарадничких компетенција 

деце и тимског рада 

- неговање вршњачког учења  

- примена стечених знања у свакодневном 

животу 

- модел пројектне наставе (изборни 

програми) 

- неусаглашеност наставника (одељенских 

старешина) када је реч о бележењу и 

правдању изостанака 

- родитељи виде комуникацију као 

отежану у комбинованом и онлајн 

моделу наставе 

- све три групе испитаника очекују лошији 

квалитет знања него претходне школске 
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- наставници настоје да редовно одржавају 

комуникацију са ученицима у 

комбинованој и онлајн настави 

- школа је обезбедила да ученици могу да 

пређу на онлајн наставу са циљем да се 

појача њихова безбедност и заштита 

- родитељи су задовољни организацијом 

наставе унутар школе (деца у школи 

безбедна по питању ширења заразе 

вирусом ковид19) 

године 

- ученици нису унапред и редовно 

обавештени о садржају и начину провере 

знања   

- нередовно постављање домаћих задатака 

од стране наставника 

 

Докази: Извештај о истраживању, резултати упитника за наставнике, родитеље и 

ученике, резултати упитника (изборни програми), есдневник, Гугл учионице   

 

 

4. НЕПОСРЕДАН УВИД У НАСТАВНИ ПРОЦЕС  

 

Како је организација наставног процеса у школској 2020/21. години захтевала 

праћење часова и онлајн и у установи, управа школе направила је GSuite налог ,,Праћење 

наставе” и путем наведеног налога пратила је онлајн наставу, како део који се тиче 

организације и рада у Гугл учионици, тако и Гугл мит часове одржаване у реалном времену. 

Овом налогу приступали су директор, помоћник директора и стручни сарадници.  

Посета часовима на овај начин имала је неколико циљева: утврдити редовност у 

држању часова и постављању материјала, утврдити учесталост Гугл мит часова, пружање 

подршке у информатичком смислу наставницима који су имали потешкоће при коришћењу 

ИКТ-а, педагошко-инструктивни рад са наставницима и оснаживање у организацији онлајн 

часова, начину представљања, квантитета као и квалитета материјала за ученике.  

 Важно је напоменути да се пружање подршке и увид у онлајн часове  вршио на 

свакодневном нивоу, и не само посетом Гугл мит часова, већ дневним прегледом Гугл 

учионица и вођењем евиденције о активностима и раду наставника (директор, помоћник 

директора, стручни сарадници). Наведено је резултирало повећањем броја одржаних часова 

у реалном времену путем Гугл мит-а. Даље, последица јесте и већа ангажованост 

наставника, те подизање квалитета онлајн наставе.   

Када је у питању праћење наставе у установи, педагошко-психолошка служба, 

директор и помоћник директора посећивали су известан број часова, користећи образац за 

праћење наставе усклађен са стандардима. О броју посећених часова у оба модела и 

закључцима више у засебним извештајима.  

 

Тим за самовредновање, као и сви наставници, били су обавештени о вршењу 

непосредног увида у наставни процес. Оно што се на састаницима Тима и констатовало јесте 

да највећи недостатак у посећивању онлајн часова био је непостојање универзалног обрасца 

за праћење ове врсте наставе, с обзиром да образац који се користи није прилагођен настави 

на даљину.  

Докази: евиденције посете часовима од стране директора, помоћника директора, педагога 

и психолога, писани трагови у Гугл учионицама и ,,Зборници”, есдневник, записници 

наставничких већа и одељенских већа, извештаји о раду (директор, помоћник директора, 

психолог, педагог), обрасци за праћење часова.  
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Снаге Слабости  

- техничка подршка управе школе при 

организацији и реализацији онлајн часова  

- техничка подршка стручног већа 

информатике  при  организацији и 

реализацији онлајн часова  

- израда налога ,,Праћење наставе” 

- континуирано праћење наставног процеса 

у Гугл учионицама  

- укљученост више актера у праћење 

наставног процеса 

- сарадња педагошко-психолошке службе и 

педагошко-инструктивни рад са 

наставницима 

- редовно праћење наставног процеса 

продуковало је већи број Гугл мит часова  

- нема обрасца за праћење онлајн наставе 

- потешкоће при утврђивању квалитета 

онлајн часа 

- потешкоће при утврђивању елемената 

просеца учења на онлајн часовима 

 

 

На основу Извештаја о самовредновању рада школе, Тим је сачинио Акциони план за 

унапређење квалитета рада школе у вреднованој области настава и учење који ће се наћи у 

Годишњем плану рада школе за школску 2021/22. годину. 

 

У име чланова Тима,  

Марија Филиповић 

 

 4.3. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у школи  

 

Планирани послови су реализовани кроз 6 састанка Тима, електронску преписку и учешће на 

стручним већима и конкретним активностима током школске године.  

Током године, Тим је у свом раду консултовао важеће Законе и прописе (на нивоу 

Школе, као и оне које је прописао државни орган).  

Због специфичних услова рада у овој школској години (комбиновани модел и онлајн 

настава) чланови Тима су се консултовали и 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 

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.  

Континуирано су информисани сви учесници у Школи о Програму рада Тима и 

реализацији различитих активности превентивног карактера оствариваних кроз сарадњу са 

релевантним институцијама.  

Задатак 2 – Евиденција о оствареним интервенцијама и снимање стања безбедности 

ученика 
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У току школске године Тим је разматрао 7 насилних ситуација: 

Разматране су 4 ситуације електронског насиља (ученик према ученику, ученик према 

наставнику и наставник према ученику) и 3 ситуације вербалног и психичког насиља (ученик 

према ученику).  

У три случаја процењен је први ниво насиља и ситуације су решене на нивоу 

одељењске заједнице кроз рад старешине и сарадњу са родитељима, а чланови Тима су 

обавештавани о предузетим активностима и ефектима.  

За две ситуације процењен је други ниво насиља и сачињени планови заштите који су 

дали позитивне ефекте. За насилну ситуацију другог нивоа која се десила последњег дана 

школе Тим је обавио разговор са ученицима и родитељима и предложио праћење до краја 

школске године и изрицање васпитних мера на крају школске године, као и активности у 

оквиру плана заштите које би се реализовале од почетка следеће школске године. 

У ситуацији у којој је утврђена повреда забране насиља наставника над учеником, 

сачињен је план заштите и покренут дисциплински поступак против наставника који је 

обустављен јер је утврђено да нема одговорности наставника за слање непримерених 

садржаја. 

Због специфичних услова рада у овој школској години (комбиновани модел и онлајн 

настава) планиране мере у оквиру појачаног васпитног рада нису реализоване у потпуност  

 Задатак 3 – Вршњачки заштитни тим 

 У сарадњи са организацијом „Дуга“ 4 наставника и 4 ученика су прошли обуку у 

оквиру пројекта „Безбедоносна култура у свету младих“ и  реализовали радионице о 

дигиталном насиљу у 4 одељења. У оквиру плана заштите Тим је ангажовао ове ученика да 

одрже радионицу и у још два одељења (2-4 и 2-1). 

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. У ситуацији пандемије и измењених услова рада акценат је био на превенцији 

дигиталног насиља. 

Задатак 5 – Подршка наставницима 

Теме из области заштите ученика и превенције дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања су саставни део предложеног плана рада одељењских заједница. 

Наставницима је била доступна и видео обука о Протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање у организацији Министарства и у сарадњи 

са Центром за интерактивну педагогију. 

 

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, поготово у условима 

пандемије. 

 

Задатак 6 – Јачање спољашње заштитне мреже 

Остварена је сарадња са организацијом „Дуга“ , Одељењем за високотехнолошки криминал и 

МУП-ом Звездаре. Један члан тима је учествовао у вебинару Превенција насиља и 

друштвено-корисни рад у условима пандемије. 

  

У име чланова Тима, 

Љиља Живанић, психолог 
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4.4.  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 специфичних услова рада у овој 

школској години (комбиновани модел и онлајн настава) 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 2020/2021. г. и 

упознавање са законским одредбама и правилником који се односе на ову тему; 

- Израда плана рада за текућу годину и подела послова; 

- План идентификовања ученика за које постоји потреба за индивидуализацијом: 

 

На основу извештаја одељењских старешина на почетку школске године 

евидентирано је 17 ученика којима је потребна помоћ у наставном процесу; У току школске 

године на одељењским већима је разматрана и додатна подршка за ученике који су били 

заражени Корона вирусом или су у породици имали неког ко је заражен, као и за оне ученике 

који су изгубили члана породице због Корона вируса. 

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 3 ученика је предложено праћење напредовања како би се утврдила потреба за 

индивидуализацијом; Један ученик (3-3) је радио по прилагођеном плану (ИОП1) за 3 

предмета, а два ученика по ИОП-у2 (2-2 и 4-1).  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 сарадња 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. Подстицај за јачање 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 једног ученика који ради по ИОП-у 1 и 

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 специфичних услова рада и због неажурности појединих предметних 

наставника у подношењу планова и извештаја о реализацији тих планова. 

- На крају школске године констатовано је да су сви ученици који су радили по 

програму ИОП-а успешно завршили школску годину – ученик 3-3 (ИОП1) постигао је врло 

добар успех, ученик 2-2 (ИОП2) одличан успех и ученик 4-1 (ИОП2) добар успех. 

- Чланови тима су упутили препоруку Педагошком колегијуму да се чланови 

одељењских већа у одељењима 2-2 и 3-3 где се налазе ученици који раде по ИОП-у, не 

мењају у наредној школској години јер те измене значајно ремете континуирану подршку 

ученицима. 

- Организација послова око израде извештаја о раду тима за текућу и планова рада за 

наредну школску годину.   

 

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЦЕСА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗОВАНОГ У 

ШКОЛСКОЈ 2020/2021. Г. 
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По разредима: 

Врста помоћи Индивидуализација  ИОП 1 ИОП 2 

Разред  Број ученика Број ученика Број ученика 

ПРВИ РАЗРЕД 3   

ДРУГИ РАЗРЕД 3  1 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 4 1  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

3  1 

Укупно  13 1 2 

 

Врсте проблема: 

Опис проблема  

Развојне специфичности 6 

Дуже одсуство са наставе  1 

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

младе 

6 

Подршка у току лечења у другим здравственим институцијама  0 

 

Врсте подршке: 

Опис подршке  

1. Индивидуализација   

Помоћ у организацији и реализацији плана учења и одговарања.  6 

Помоћ у појединим наставним областима. Конкретне препоруке дате предметним 

наставницима. 

3 

2. Израда прилагођеног ИОП-а (ИОП1)  

За поједине предмете у току школске године 1 

3. Израда измењеног ИОП-а (ИОП2) 2 

 

Учесталост подршке: 

Учесталост Број 

ученика 

континуирано 5 

Повремено, према потреби 6 

краткорочно 2 

 

У име чланова Тима, 

Љиља Живанић 

 

4.5. Извештај  о раду 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 три 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 претходне године, због епидемиолошке ситуације. 

Реализоване су различите активности и спроводена подршка ученицима у области 

каријерног вођења, а све то реализовано је кроз часове одељењског старешине, часове 
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грађанског васпитања и верске наставе, ваннаставне активности наставника и активности 

педагошко-психолошке службе, при чему су неке активности  реализоване онлајн. 

Реализовано је и анкетирање ученика првог разреда о разлозима уписа гимназије и 

даљим професионалним плановима, индивидуални разговори са ученицима, израђен је 

предлог плана рада одељењске заједнице са темама каријерног вођења и професионалне 

оријентације. 

Информације из ове области, контакти, адресе, линкови, догађаји и новости 

пласиране су  ученицима у сарадњи са одељењским старешинама и представницима 

одељења (пошто је табла КВиС кутак уклоњена), као и информације о онлајн презентацијама 

и предавањима из ове области.  

Формирана је и вибер група у којој су били представници свих одељења матураната. 

Путем ове групе прослеђиване су информације осталим матурантима о онлајн и 

презентацијама факултета уживо, до којих смо долазили у  сарадњи са директором школе. 

Наставили смо и сарадњу са ГИЗ РС, па су ученице другог и трећег разреда наше 

школе (њих 20) учествовале у међународној манифестацији Дан девојчица на онлајн сесијама 

са инжењерком из компаније Нордеус, са женама запосленим на позицвијама у 

програмирању, дизајну финансијама у компанији  HTEC. На трећој онлајн сесији са 

чланицама ромског бенда Pretty Loud  учествовала је и наставница грађанског васпитања 

Марија Филиповић са групом ученица другог разреда. 

Ученици су информисани и о активностима које је организовала Фондација Темпус у 

склопу активности Euroguidance и Информативног центра кроз вебинар „Како савладати 

трему пред пријемни испит“ и индивидуалне консултације – разговоре као вид подршке у 

доношењу одлуке на питање „Шта да радим после матуре?“ 

 

У име чланова Тима, 

Сузана Лазовић 
 
 

 4.6. Извештај о раду Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 

 

Координатор: Снежана Марковић 

Чланови тима: Алуровић Данијела, Ђурић Лазовић Наташа, Златковић Татјана, 

Марковић Снежана, Михаиловић Оливера, Новаковић Биљана, Ћеранић Гордана, 

Филиповић Сузана.  

У условима комбинованог (хибридног) модела и онлајн модела наставе током ове 

године, тим је перманентно пружао подршку свим наставницима, управи и ученицима у 

коришћењу ИКТ. 

Према плану реализована је већина предвиђених активности:  

 одржавање школског вебсајта;  

 пружена је подршка наставницима у коришћењу веб-алата у настави;  

 постављена је Мудл-платформа на новоуспостављеном домену 

www.sestagimnazija.edu.rs која се користила ове године за наставу стручних 

предмета у специјализованим РИИ одељењима и 4. разредун ПМ и ДЈ смера;  

 пружена је подршка у организацији хибридне наставе и наставе на даљину, 

комуникаицји и раду стручних органа школе тако што је успостављена Гугл (G-

Suite) школска платформа, на којој сви наставници, чланови управе и стручних 

служби школе као и ученици имају налоге, а за сваки предмет ученици имају 

одговарајућу Гугл-учионицу; 

 урађена је обрада текста и прелом Годишњег извештаја о раду школе и Годишњег 

програма рада школе. 

http://www.sestagimnazija.edu.rs/
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Следеће активности нису реализоване: 

 за подршком у коришћењу интерактивних табли, наставници који су их и до сада 

користили нису имали проблема, а није било наставника који су ове године први 

пут користили таблу; 

 постављен је курс и одржан је један вебинар за коришћење видеа у образовању, али 

није било заинтересованих наставника да раде видео-пројекте; 

 није било захтева за коришћењем комплета таблета у учионици. 

 

Разлоге за неостваривање ове три планиране активности проналазимо у ванредним 

условима рада и повећаном фокусу и ангажовању наставника на реализацију хибридне и 

онлајн наставе која је сама по себи за највећи део колектива новина тако да није било 

капацитета за додатне иновације у раду. Ове активности ће остати у плану и наредне године 

за случај да буде постојало интересовање наставника за њихову реализацију. 

 

У име чланова Тима,  

Снежана Марковић 

 

 

4.7. Извештај о раду 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  34 ученика. 

 

Закључне оцене из владања на крају школске године: 

 

 

 

 

 

 

 

Изречене мере:  

 

 I разред II разред III разред IV разред Сви  

ООС 11 13 2 2 28 

УОС 11 0 7 2 20 

УОВ 1 1 2 0 4 

УД 0 0 0 0 0 

 

 

У име чланова Тима, 

Љиља Живанић  

 

 

 

 

I разред II разред III разред IV 

разред 

Сви  

Примерно 274 285 284 260 1103 

Врло добро 11 2 3 2 18 

Добро 3 1 4 0 8 

Довољно  0 0 1 0 1 

Незадовољавајуће 0 0 0 0 0 
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4.8. Извештај о раду 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; 

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

- сарадња кроз рад Савета родитеља и родитељске састанке; 

- индивидуални саветодавни рад са родитељима.  

 
У име чланова Тима,  

Љиља Живанић 

4.9. Извештај о раду Тима за слободне активности  

 

Чланови тима: Владимир Милутиновић,  Дубравка Носовић, Андрија Влајић Драгана 

Мишић (руководилац тима). 

 

Тим слободних активности ове школске године није радио. Услови организације 

настве у време проглашене пандемије и комбиноване наставе са преласком на наставу од 

куће нису давали могућност да се организују слободне активности.  

 

У име чланова Тима, 

Драгана Мишић 

 

4.10. Извештај о раду Пројектног тима 

 

У складу са околностима у којима је школа ове године функционисала, Пројектни тим је 

обављао консултације онлајн и на основу предлога планирао активности.  

 

 Junior achievement (координатор Гордана Ћеранић)  

У нашој школи спроводе се већ неколико година програми Достигнућа младих. Овим 

програмима ученици се припремају и оспособљавају за рад у савременом свету , где су 

главне вредности иновативност и предузетничка иницијатива. 

Реализована је обука ученика у оквиру секције у школи, као и такмичења према плану 

и програму.  Ученици су учествовали у два програма: Пословни изазов и Ученичка 

компанија. Марко Глигоријевић 4-9, Петар Рацић 4-9 и  Андрија Јовановић 2-5 учествовали 

су на регионалном такмичењу Пословни изазов. У школи је формирана ученичка компанија 

Spinex. To jе компанија, која се бави израдом помагала паметне пчелице, која омогућава 

правилно седење код деце. Ученици су уложили велики рад у састављању помагала, као и 

програмирању истог. Осим тога направљен је промотивни видео, који објашњава како наша 
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пчелица функционише. У раду су учествовали: Ања Милосављевћ 2-8, Данило Иванежа 2-8 

и Анастасија Савковић 2-8. Тим је похваљен од стране организатора. 

 

 УНЕСКО клуб (координатор Јасна Перић) 

Реализацију планираних активности омела је пандемија  Ковида19, и чест прелазак 

ученика на онлајн наставу. 

Активности чланова клуба усмерене на промовисању културног наслеђа и природних 

врености остварене су кроз следеће акције: 

o Занимљива астрономија – вече о Месецу. 

o Ноћ истраживача  

o Дан људских права  

o Обележавање 70 година УНХЦР-а 

o Ванземаљски језици  

o Светски Дан енергетске ефикасности  

o Постављање изложбе плаката са студиских путовња и обиласка објеката под 

заштитом УНЕСКО-а у Европи 

 

 Сарадња са школама у дијаспори (координатор Јасна Перић) 

Током ове године реализација пројекта сусрета и размене није остварена због  

пандемије Ковида19. 

У холу школе израдили смо планиран пројектни зидни пано „Школе партнери“ на 

коме су обележене све школе Европе сарадници, као и партнерске организације. Поред карте 

постављен је и списак школа партнера са линком.  Израдили смо радну верзију сајта са 

приказом активности са сусрета. Током следеће године сав материјал ће бити доступан на 

сајту школе и преко QR кода. 

Са настaвницима и ученицима гимназије „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара 

реализовали смо пројекат секундарног образовања ROSE. Реализација радионица, размена 

искуства и преношење позитивних сведочења солидарности у време пандемије, 

организована је преко онлајн Мит платформе.  

 

 InnoSchool Learning System (координатори Гордана Ћеранић и Ана Ковачевић) 

Према плану и програму Пројектног тима урадили смо и постигли више од 

очекиваног кроз InnoSchool . „InnoSchool” ILS је иновативни систем учења са циљем да 

ученике обучи о социјалном предузетништву. Пројектни партнери су 11 организација у 9 

подунавских држава под називом Interreg Danube transnational programme, у Србији је то 

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београда RAREI. 

Пилот пројектат је обухвати семинар за наставнике 10 најбољих школа које су свом 

плану и програму садрже предузетничке циљеве и искуства. Наставници ментори добијају 

приручник са методологијом за онлајн и офлајн часове радионица за обуку ученика. 

Приручник је део InnoSchool система учења (ILS), високоиновативног образовног концепта 

развијеног са циљем јачања социjaлно-предузетничког духа код ученика средњих школа.  

  

ILS је атрактиван за ученике због гемификације кроз онлајн ,,Озбиљну игрицу“ која је 

настала у ИТ центру у Кошицама и као таква је доступна и откључана за наставнике 

полазнике пилот пројекта и након завршетка обуке и такмичења школа. 

Друштвене потребе. На основу детаљне анализе документације утврђено је шест 

најрелевантнијих друштвених потреба на националном/регионалном нивоу:  

Брига о деци,  брига о старима, изазови и недостаци руралних подручја, социјално 

укључивање (инклузија), промена свести и одговорности друштва према животној средини, 

миграција радне снаге и одлив мозгова.  
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Модули. Онлајн и офлајн учење се одвија у 6 модула и флексибилоно је у временском 

трајању. 

Модул 1. Увод у социјално предузетништво 

Модул 2. Социјални предузетник. Препознавање друштвених потреба. Формирање 

социјално-пословне идеје. 

Модул 3. Карактеристике социјалног предузетништва. Анализа социјално пословене идеје. 

Модул 4. Шаблон пословног модела за социјално предузеће, производи купци, канали 

Модел 5. Шаблонпословног модела за социјално предузеће, предложене врености, ресурси, 

финансирање 

Модул 6. Напредни ниво - планирање пословања 

 

,,Озбиљна игрица“ је дигитални алат за учење, који ученицима омогућава да искусе и 

генеришу социјално-пословну идеју кроз онлајн симулацију. Ученички Тим се улогује 

https://admin.innoschool-learningsystem.eu/login и креће онлајн са учењем о терминологији 

предузетништва након чега решава квиз питања, осваја фанове и уређује виртуелни 

пословни простор. Офлајн у школи обуку преузима наставник и обучава према приручнику, 

у различитом временском интервалу откључава нивое од 1 до 6. На средини обуке ученички 

Тим бира једну од 6 друштвених потреба коју решава до краја. За ту прави бизнис план, 

пословни модел, шаблоне, маректинг микс план, SWOT анализу, студију случаја, карту 

емпатије, финансије и сл. Осмишљене радове представља у разним веб алатима и уплодује 

их на платформу из једног нивоа у следећи ниво. Игрица на крају 6 напредног нивоа 

проглашава победника према фановима и освојеним поенима. Такође наставник оцењује 

уплодоване радове најбоље бизнис идеје на платформи и врши евалуацију. Могуће је да се 

Тим врати на исправку и побољшање резулатата. 

На онлајн догађајуу ,,InnoSchool дани” представљени су резултати пилотирања 

програма за учење о социјалном предузетништву ИЛС-а у средњим школама 25.3. са уживо 

преносом на RARAEI You Tube каналу. 

 

- Тим  ДДК, који су чинили ученици: Константин Савић, Драган Маринковић и Дуња 

Мирковић из одељења 4-7 освојио је 2 место.  

Ментор Гордана Ћеранић. 

 

- Тим ,,Riccoon,, чиниле су Ванеса Митровић, Теодора Спасић Алексић, Александра 

Перић и Мина Недељковић одељења 3-4.  

Ментор Ана Ковачевић. 

 

Кроз програм Innoschool  прошли су и следећи ученички тимови: 

 

- „АДМА“ Анастасија Савковић 2-8, Маша Магдаленић 2-8, Данило Иванежа 2-8 и 

Ања Милосављевић 2-8 

- „БГД ТИМ“ Ненад Ранитовић 2-7, Виктор Трмчић 2-7  Mатија Прокић 2-7 

- „ТРИО“ Лена Марјановић 2-1, Софија Коман 2-1 и Анђела Аврамовић 2-1 

Ментор Горадана Ћеранић, професор рачунарства и информатике 

- ,,САРА СРБ“  Сара Радосављевић и Катарина Филиповић 3-4 

- ,,ШЕВИЋ“, Ања Шевић 4-3, Теодора Машковић Ђери 4-3, Ана Грујић 4-3 

- ,,МИЛИЦА И АНЂЕЛА“ Милица Стојковић 4-2 и Анђела Цветковић 4-3 

- ,,ТРИО“ Катарина Радовић 3-4, Александра Јанићијевић 3-4 и Ива Бошковић 3-1 

Ментор Ковачевић Ана, професор географије 

 



 

56 
 

Циљ пројекта је да изврши дугорочни утицај на Дунавски макрорегион, тј. да 

обезбеди одрживост и преносивост InnoSchool система учења (ILS), имамо откључану 

платформу за даљи рад, ученици су добили сертификате након завршене обуке и означили 

школу у регину која је квалитетна за пројектно оријентисану и савремену наставу.  

 

 eTwinning 

 

- eTwinning пројекат ,,The museum“ координатор је била Сандра Плазибат, а наставник 

сарадник Ана Ковачевић, са школама из Португалије и Италије, одељења 3-1(Ива 

Бошковић и Нађа Недељковић), 3-2 (Сара Обрадовић, Анђелија Јањетовић, и Милица 

Теофиловић), 3-5 (Милица Радичевић, Емилија Брадач, Уна Јевтић, Марија Крковић, 

Сара Крстић, Ива Пешић) и 3-6 (Исидора Јевремовић, Невена Кесић, Лука Костић, 

Сара Лончар, Александар Марковић, Коста Мирковић). Пројектном наставом и 

мултидисциплинарним приступом предмета енглески језик, грађанско васпитање, 

географија историја, уметност, ликовно, рачунарство и информатика реализована је 

активност виртуелне учионице Европе као музеја на отвореном. Аплицирали смо за 

ознаку квалитета Националном тиму за подршку Србија, у јуну месецу.  

- eTwinning пројекат ,,Одрживи развој“ Sustainable Abundance изведен је пројектном 

наставвом са школама из Турске, Пољске и Јордана, одељење 1-7. Веб алатима и 

мултидисциплинарним приступом и циљевима који произилазе из пројектне наставе 

ученици су разматрали и илустровали радове на тему шта радити са вишковима хране 

у домаћинству, како произвести сопствену храну, уштедети кућни буџет и сл. 

Аплицирали смо за ознаку квалитета Националном тиму за подршку Србија, у јуну 

месецу. Ученице које су реализовале овај пројекта су Анђела Благојевић 1-7, Ања 

Глушац 1-7, Ања Занзе 1-7, Александра Јовановић 1-7 и Елена Гошева Ковачевић 1-7 

са професором географије Аном Ковачевић. 

 

- eTwinning пројекат ,,Clean Danube, Clean Black Sea“ је урађен пројектном наставом и 

мултидисциплинарним приступом географије, историје, енглеског језика, рачунарства 

и информатике, грађанског васпитања, екологије у међудржавним Тимовима са 

школама из Аустрије, Мађарске, Румуније и Турске а који је оцењен и добио 

одобрење  за наставак у Ерасмус+ КА2 школских партнерстава за размене до 31. 

октобром 2022, али се рок продужава због ковид услова. Онлајн активности је 

реализовало 30 ученика одељења 3-7. Аплицирали смо за ознаку квалитета 

Националном тиму за подршку Србија, у јуну месецу, а касније ћемо и за остале 

ознаке, када дође ред на аплицирање. Аплицирали смо и за добијање сертификата 

,,European Blue School“ на порталу Maritime forum затим за ,,SELFIE your school“ на 

прорталу Европске комисије. Координатор Ана Ковачевић, наставници сарадници 

Јасна Перић, Сандра Плазибат и Драгана Мишић. 

 

- У марту месецу, школа је обавештена путем мејла да је по други пут добила ознаку 

eTwinning школе за 2021/22. годину, што се сматра великим постигнућем eTwinning 

тима школе.  

 

На сајту eTwinning истакнуто је да су школе које добију ову ознаку:* 

 Препознате на европском нивоу као узори за eTwinning и формирају мрежу водећих 

школа које ће надахнути будуће иницијативе. 

 Имају велику видљивост на европском нивоу и имају могућност да покажу своју 

ознаку за eTwinning школу у промотивним и информативним материјалима. 

 Препознате су као лидери у: 
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o дигиталној пракси 

o eSafety пракси 

o иновативним и креативним приступима педагогији 

o подстицању сталног стручног усавршавања особља 

o промовисању праксе колаборативног учења код особља и ученика 

 

* https://www.etwinning.net/sr/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm  

  

 Семинари, вебинери и обуке наставника  

 

- Ерасмус+ пројектни резултати - претрага базе одобрених пројекта и организација. 

Вебинар.  27. август 2020 у 16 часова. 1 сат. Ана Ковачевић. 

- Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе. Онлајн обука. Фондација Темпус. 

Каталошки број 591. К2, приоритет П1, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, 10 бодова, од 31.3 до 13.4. 2021. Ана Ковачевић. 

- Могућност за наставнике и школе и уквиру eTwinning платформе. Онлајн обука. 

7.4.2021. 1 сат. Ана Ковачевић. 

- Представљање пријавних формулара за КА2 пројекте малих партнерстава 2021. до 

2027. године. Вебинар. 13.05. 2021.  Фондација Темпус, Ерасмус+ и Министарство 

просвете. Ана Ковачевић. 

- Аплицирање за ознаку квалитета у eTwinning пројектима. Вебинар.  17.6.2021. 

Ерасмус+ и Фондација Темпус 1 сат. Ана Ковачевић. 

 

 Пројекат ,,Са Шестом у акцији” није реализован, јер нису успела да се обезбеде 

финансијска средства, а целу школску годину обележиле су ванредне околности у 

раду школе због пандемије (координатор Сузана Лазовић). 

У име чланова Тима, 

Сандра Плазибат 

 

4.11. Извештај о раду Тима за заштиту животне средине 

 

Чланови Тима: Башић Јасминка, Грујовић Данијела, Ђуровић Љубица, Весна Параушић,  

Трпковић Сандра. 

 

У току школске године, Tим је имао три 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 на даљину где се договарало о плану и 

оствареним резултатима, тешкоћама под околностима изазваних пандемијом вируса. Трећи 

састанак је одржан у јуну. Договорено је да план активности остане исти као и у претходној 

школској години јер се неке активности из претходног периода нису реализовале због 

епидемиолошке ситуације.                                                                                                                                                                       

Одређене активности везане за мерење и заштити од буке и практични приказ  

делимично је реализован јер се кроз изборне предмете примењене науке 1 и примењене 

науке 2 и кроз редовну наставу биологије у 3. и 4. разреду изучавао проблем буке као једном 

од највећих загађивача ваздуха, о утицају на здравље људи и животиња. Преко апликација на 

телефонима мерена је бука у различитим деловима града. Нисмо могли прецизније да 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/support/esafety-and-etwinning.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/engaging-teaching-and-learning.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/tutorials/expanding-your-professional-de.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/get-inspired/kits.cfm
https://www.etwinning.net/sr/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm
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измеримо буку у школи јер се радило по комбинованом моделу наставе. Добро би нам дошао 

један фонометар којим би се добили прецизнији резултати. 

Акција прикупљања секундарних сировина  - оставрена је сарадња са рециклажним 

двориштима за рециклажу пластике и папира који су прикупљене сировине одвезли. У 

паковању  рециклажног отпада помогли су ученици одељења 1-5. Оно што је важно истаћи 

јесте да су нас посаветовали како да сакупљамо и складиштимо рециклажни материјал до 

момента дистрибуције. 

  Важно је истаћи да је прикупљање и раздвајање већ пола пута у рециклирању!                                 

У ходницима школе налазе се картонске кутије за одлагање рециклажног отпада, али као и 

до сада, често у њима заврши и органски отпад.    

Чланови тима  ће кроз своје планове за стручно усавршавање уписати и семинаре који се 

баве заштитом животне средине.                                                                                                                                                                                      

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.                                                                                     

У име чланова Тима, 

Јасминка Башић  

4.12. Извештај о раду Тима за информисање  

 

Реализоване активности: 

● Администрација школског сајта (Биљана Новаковић). 

● Уређивање и администрација налога школе на друштвеним мрежама - Фејсбук, 

Инстаграм, Јутјуб, Твитер (Жељко Матић). 

● Објављивање новог (седмог) броја школског часописа Шестар (Зринка Шандор). 

● Покретање, уређивање и администрирање блога ученика и професора школе (Жељко 

Матић, Марија Филиповић). 

● Обавештавање представника одељења о организацији наставе и другим 

актуелностима за ученике (Жељко Матић). 

 

У име чланова Тима, 

Жељко Матић 

4.13. Извештај о раду Тима за сарадњу са локалном заједницом  
 

Чланови тима: Урош Тепавац, Сандра Плазибат, Славица Влачо. 

 

             У току школске 2020/2021. нису реализовани програми сарадње са ГО Звездара: 

безбедност у саобраћају, програм здравственог васпитања, као ни програми у области 

културе.  Школа је сарађивала са Саветом родитеља и члановима Школског одбора. Разлог је 

пандемија ковида19. 

Школа је, у сарадњи са Домом здравља у Миријеву, организовала радионице 

псхилошког саветовања за ученике, а поводом здравствене ситуације изазване ковидом 19.  

 

У име чланова Тима, 

Славица Влачо 

http://vigimnazija.edu.rs/
https://www.facebook.com/VIbgdgim
https://www.instagram.com/vigimnazija/
https://www.youtube.com/channel/UC6VAnOXECmhXY-j257FrBvw
https://twitter.com/VIgimnazija
https://vigimnazija.wixsite.com/sestar/arhiva
https://vigimnazija.wixsite.com/sestar
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4.14. Извештај о раду Тима за културне активности школе   

 

Од када је формиран, Тим за културне активности школе састајао се по потреби или 

на иницијативу директора школе. Претходне године Тим се није састајао због околности које 

је наметнула пандемија. 

За школску 2020/2021. није ни направљен план рада те стога и не постоји потреба за 

писањем извештаја. 

У вези с тим, а у својству члана тима, напомињем да су све активности које је тим 

спроводио увек биле везане за окупљање већег броја учесника од броја који је, током 

пндемије, био дозвољен Мерама Владе. 

У тим околностима рад Тима, као и осталих бројних школских активности, био је 

обесмишљен. 

 

У име чланова Тима,  

Тамара Кречковић 

 

  

 

5. ИЗВЕШТАЈ РАДА СЕКЦИЈА  

5.1. Извештај о раду литерарне секције 
 

Услед стања изазваног пандемијом вируса Kовид19, те болести професора, литерарна 

секција ове школске године није функционисала у складу са планом. Није било учешћа на 

Звездаријади, нити другим литерарним конкурсима, једино је остварена сарадња са 

часописом „Огледало“ (часопис ученика и професора средњих школа) – Олгица Рајић и 

писање приказа позоришних представа које су ученици посетили – Оливера Васиљевић 

Леви. 

Руководиоци секције, 

 Оливера Васиљевић Леви и Олгица Рајић 

5.2. Извештај о раду лингвистичке секције  

 

Планом рада лингвистичке секције за школску 2020/21. који је превасходно био 

усмерен на припрему полазника за такмичења из области језика и језичке културе било је 

предвиђено обрадити: изазове, проблеме и одступања књижевнојезичке норме, типологију 

језика и писма, прозодију, акценте, фонетику и фонологију са ученицима првог разреда и 

морфологију, творбу речи, лексикологију и етимологију, синтаксу падежа, синтаксу 

реченице и историју српског језика са ученицима трећег разреда. За мај месец било је 

планирано и обележавање Дана словенске писмености и културе. 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију као и на специфичности извођења наставе, 

током школске 2020/21. године није било заинтересованих ученика као ни одговарајућих 

термина за рад лингвистичке секције. 

Циљеви у вези са такмичарским активностима нису испуњени, као што није одржано 

ни обележавање Дана словенске писмености и културе, будући да је на снази била забрана 

окупљања. 

Руководилац секције, 

Мина Алексић 
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5.3. Извештај о раду новинарске секције 

 

Одржано је 15 часова секције. Због постојеће (Kовид19) ситуације преосталих 

петнаест часова није одржано и није објављен други број као што је планирано. На часовима 

су распоређени задаци, ученици су одабрали теме, написали своје чланке. Наставници су 

лекторисали (Славица Влачо и Данијела Иличин и Зринка Шандор) и у децембру је објављен 

онлајн часопис Шесте београдске гимназије „Шестар“. 

 

У раду секције учествовали су: 

4-6 Милош Комленић, Петар Јевтић, Марија Ненадић, Јована Зечевић, Ана Јовановић, 

Милица Стефановић; 2-4 Милица Мишић, Петар Мијић, Уна Нинић; 2-5 Ања Варга;  

2-6 Наталија Предраговић; 4-5 Јакић Алекса, Лена Башић, Тадић Теодора. 

 

Руководиоци секција, 

Зринка Шандор и Данијела Вујисић 

 

5.4. Извештај о раду рецитаторске секције 

 

Стручно веће српског језика и књижевности донело је одлуку да због изузетно 

сложених околности ученици не учествују у планираним ваннаставним активностима, па 

чланови Рецитаторске секције Шесте београдске гимназије у овој школској години нису 

били део организованих смотри и такмичења.  

Руководилац секције, 

Весна Чолаковић Јовановић 

5.5. Извештај о раду МУР (мала уметничка радионица) 

Координатори: Тамара Кречковић и Урош Тепавац , сарадник: Славица Влачо 

Планирани садржаји Мале Уметничке Радионице за школску 2020/2021. нису 

остварени јер је њихова реализација била везана за школски простор и боравак веће групе 

деце у школи у време када се настава већим делом одвијала онлајн (пандемија). 

С обзиром на то до је добар део плана био везан за обнову и реконструкцију вајарског 

атељеа, што је подразумевало рад и окупљање већег броја људи у затвореном простору, план 

рада као и активности везане за МУР нису, нажалост, реализовани.  

 

Славица Влачо 

5.6. Извештај о раду Дебатно филозофске секције  

 

         Секција је радила само на почетку године када су се ученице 4. Разреда 

припремале за такмичење у дебатама у оквиру пројекта  Odyssey - Дебате оксфордског 

типа намењене образовању младих из области природних и техничких наука. 

       Одржана су 3 припремна часа, а такмичење је трајало оквирно 6 школских часова.  

 

Екипа у саставу Бојана Ђорговић (4-5) Марија Ненадић (4-6) и Тамара Јосовић (4-6) прошла 

је прво коло дебата и ушла у полуфинале. Ученице су показале одличан ниво способности за 

дебатовање о научним темама. 
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У каснијем периоду године, секција није радила због епидемиолошке ситуације,  

односно, промењеног ритма доласка ученика у школу. 

Руководилац секције, 

Владимир Милутиновић 

5.7. Извештај о раду секције Активни грађанин  

 

Секција се бави питањима демократије и људских права и прати друштвена кретања и 

појаве у савременом свету. Ученица Ива Пешић одељења 3-5  је конкурисала темом ,,Европа 

и ја“ преко Европског дневника. Она је током онлајн и комбиноване наставе са другарицом 

Дуњом Деспотовић осмислила инстаграм страницу са друштвеним питањима, односно 

темама које се тичу људских права, промоције и заштите људских права, европског стуба 

социјалних права, повеља, агенција и слично. Ученица је илустровала одговарајућим 

сликама на матерњем и енглеском језику. Страница има 182 пратилаца и бројне коментаре 

вршњака на ове разрађене теме. Инстаграм је још отворен и служиће дугорочно. Активности 

посета институцијама су изостале услед ковид услова.  

Ваннаставну активност „Подршка мигрантима УНХЦР“ радило је 27 ученика, 

одељења 1-7 и 3-5 који су ликовним радовима, постерима и презентацијама учествовали на 

конкурсу.  

У наставу грађанског васпитања укључили смо пројектну наставу eTwinning  на тему 

,,Мuseum“ са вршњацима из Португалије и Италије и илустративно приказали Европски 

континент из угла демократског грађанина Европе.  

Наставник грађанског васпитања и руководилац секције, 

Ана Ковачевић 

5.8.  Извештај о раду секције Чаробна хемија 

 

Секција има 120 полазника, а број одржаних сусрета је 9. Због пандемије и онлајн 

наставе планиране активности нису могле бити реализоване, те смо их оставили за наредну 

школску годину. 

 „Примена хемије у свакодневном животу“ - изложба 90. ученичких радова четвртог 

разреда који се налази на сва три спрата.  

 „Ноћ истраживача“  - ученици другог разреда су пратили онлајн приказ научних 

достигнућа из различите области. Своја запажања, иновативности и презентације показали 

су на часу хемије. 

„Природа у бојама хемије“ - међупредметна корелација садржаја географије и хемије, 

у сарадњи са наставницом географије Јасном Перић. 

Руководилац секције,  

Драгана Бранковић Срзић 

 

5.9. Извештај о раду ликовне секције 

 

С обзиром на епидемилошку ситуацију није реализована секција на начин на који је 

то било претходних година. Ученици су преко Гугл учионица били обавештени о ликовним 

конкурсима и радионицама. 
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Фестивал девете уметности „Стрип каиш“ (Дечји културни центар Београд). Послали 

смо радове ученика, нисмо добили одговор о изложби. 

Организација Пријатељи деце Звездаре, у сарадњи са Пријатељима деце Србије, 

Пријатељима деце Београда и Библиотеком „Вук Караџић“ (Звездара), расписали су 27. 

Конкурс за дечју карикатуру “Мали Пјер” за ученике основних и средњих школа на 

Звездари. Одзив ученика није био велики. 

Организација Пријатељи деце Звездаре расписала је 27. ликовни конкурсу „У сусрет 

Ускрсу".  Одзив ученика није био велики. 

Руководилац секције, 

Биљана Бодирога  

5.10. Извештај о раду секције Унеско 

 

           Програм активности УНЕСКО клуба у 2020-2021. години, имао је циљ јачање 

интересовање ученика за истраживачким радом. Ове школске године настава је реализована 

по комбинованом принципу, а често и само онлајн. План је у основи пратио рад УНЕСКО 

Федерације Србије и УНЕСКО клуба Београд. Имајући у виду начин организације наставе, 

који је често мењан због пандемије у активностима секције учествовали су сви 

заинтересовани ученици другог разреда.  

 

Промовисање циљева УНЕСКО-а остварено је кроз следеће активности: 

 Поводом International Observe the Moon Night, Астрономско удружење „Еурека“, 

приредило је 19. септембра 2020. године занимљиво вече о теоријама настанка Месеца, 

његовој атмосфери, колонизацији, Аполо мисијама и другим занимљивостима. Ученици 

су пратили предавање и учествовали у дискусији. 

 Ноћ истраживача 27.11.2020. године донела је много изазова и тиме учинила занимљиве 

дане изолације. Овај научни маратон пратило је преко 130 ученика школе. 

Најзанимљивије теме и нејпосећенији прикази били су: Како је вирус SARS-CoV-2 први 

пут дошао у контакт с човеком?; Како се развија вакцина и зашто су важне мере 

превенције од заражавања?; Какве ефекте пандемија има на друштво?; Где станује 

наука?; Живот воде; Намибија – ужарено тло; Екстремно климава клима; Медоносна 

пчела – дивља и неукротива. 

 На Дан људских права 10. децембра 2020. године чланови секције су учествовали у 

промовисању живота младих избеглица и начину њиховог интегрисања у друштво и наш 

образовни систем. Свој став су исказали израдом литерарних радова, цртежима и 

постерима. 

 Високи комесаријат УН за избеглице, 14. децембра 2020. године поводом обележавања 

70 година постојања организовао онлајн конференцију „Савезништво и подршка 

инклузији избеглица – примери добре праксе“ на којој су своје ставове изнели чланови 

секције. 

 На Youtube каналу Центра за промоцију науке, активни чланови секције су  3. фебруара 

2021. године пратили промоцију књиге „Ванземаљски језици“.  Др Дарко Доневски, 

астрофизичар је анализирајући „Прашину у раном свемиру“ и „Еволуцију далеких 

галаксија“ открио решење питања које нас је одувек бескрајно интригирало „Да  ли смо 

сами у васиони?“. 
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 Поводом Светског Дана енергетске ефикасности 05.03.2020. године чланови секције су 

приредили презентацију о учувању постојећих енергетских ресурса, коришћењу 

обновљивих извора енергије и енергетској ефикасности. 

 Реализација пројекта промоције природних вредности Србије „Природа у бојама хемије“. 

 У мају је постављена изложба плаката са студиских путовња и обиласка објеката 

УНЕСКО у Европи. 

 

На позив Националне комисије за УНЕСКО и ASP придружених школа Шпаније 

чланови секције су учествовали у следећим пројектима: 

 

 Стефан Рукавина, ученик 2/10 одељења, снимио је кратак филм „Живот у време 

пандемије Covid-19“. Циљ пројекта је преношење позитивног сведочења солидарности, 

наде, искуства и изазова у време пандемије као и решења која су помогла да се превазиђу 

новонастале околности. Филм је приказан на веб страници организације УНЕСКО и 

каналима друштвених медија ове организације. 

 

 Ања Милосављевић и Данило Иванежа, ученици 2-8 одељења, учестволали су у пројекту 

„Књижевна хитност: књиге спашавају планету“. Централна тема пројекта је одрживи 

развој и глобално грађанство. Ученици су снимили кратак филм о очувању животне 

средине и препоручили српску литетатуру за едукацију младих о очувању природе. Рад је 

приказан на фестивалу одржаном у шпанском граду Понтеведра од 23. априла до 9. маја 

и нашао се на сајту Националне комисије за УНЕСКО Шпаније. 

 

Руководилац секције, 

Јасна Перић 

 

5.11. Извештај о раду секције Зелено срце  

 

             Планирани програми нису до краја остварени због великог обима посла који због 

наставка пандемије вирисом Ковид19. Поједине планиране активности се настављају и у 

следећој години као део већег, заједничког пројекта свих наставника биологије и ученика. 

Није било пријема нових чланова секције. Свакако, сви ученици кроз редовну наставу и 

изборне програме могли су да учествују и дају свој допринос. Надамо се да ћемо у 

септембру израдити паное који ће указати на проблеме у области угрожености појединих 

врста, загађење животне средине што се све више одражава на здравље људи и животиња. 

     Сарадници: Параушић Весна, Сандра Трпковић 

 

Руководилац секције, 

Јасминка Башић 

 

5.12. Извештај о раду ЈА секције (Достигнућа младих) 

 

Реализована је обука ученика у оквиру секције у школи, као и такмичења према 

плану и програму. Одржан је 31 час. Ученици су учествовали у два програма: Пословни 

изазов и Ученичка компанија. Марко Глигоријевић 4-9, Петар Рацић 4-9 и  Андрија 

Јовановић 2-5 учествовали су на регионалном такмичењу „Пословни изазов“. У школи је 
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формирана ученичка компанија Spinex. To jе компанија, која се бави израдом паметне 

пчелице, која омогућава правилно седење код деце. Ученици су уложили велики рад у 

састављању паметне пчелице, као и програмирању исте. Паметна пчелица осим што 

детету може да послужи за правилно држање тела, може да буде детова омиљена 

играчка. Осим тога направљен је промотивни видео, који објашњава како наша пчелица 

функционише. У раду су учествовали: Ања Милосављевић 2-8, Данило Иванежа 2-8 и 

Анастасија Савковић 2-8. Тим је похваљен од организатора. 

Руководилац секције, 

Гордана Ћеранић 

5.13. Извештај о раду секције Патријарх Павле 

 

          Због епидемиолошке ситуације није било могуће реализовати планиране активности 

такмичења из верске наставе и беседништва, Призив Светог Духа, посету парохијској цркви 

Покрова Пресвете Богородице, Музеју, позоришту, светосавску приредбу ни Дане 

патријарха Павла у предвиђеном обиму. Оно што је урађено је постављање мини изложбе 

ученичких радова са калиграфске радионице одржане током Дана патријарха Павла школске 

2019/20, испред Свечане сале, од стране ученика прве године одељења 1-2 и 1-3, као и 

активност колегинице Дубравке Носовић - посета манастиру Раковица где је одржан помен 

блаженопочившем патријарху уз освештавање колача, као и час на ком су ученици друге 

године презентовали психолошки профил његове личности, док је ученик 2-6, Душан 

Радоичић, на виолини извео композицију „Легенда“, руског композитора Хенрика 

Вијењавског.                                       

                                                                                                                      Руководилац секције, 

                                                                                                                           Јелена Петрановић 

5.14. Извештај о раду планинарско – смучарске секције 

 Због ковид услова није одржана шланинарска секција већ су ученици трећег разреда добили 

задатак на Гугл учионици на тему Националних паркова и туристичких потенцијала Србије. 

Руководилац секције, 

Ана Ковачевић 

5.15. Извештај о раду психолошке секције  

 

План и програм наше психолошке секције у школској 2020/21. години  је  делимично  

остварен у оквиру реализованог фонда часова (17) због пандемије и целокупне 

епидемиолошке  ситуације,  као  и  онлајн  наставе. 

Психолошка секција је током ове школске године окупила наше заинтересоване и 

мотивисане ученике (8) из одељења у којима предајем психологију  (2-6, 2-7, 2-8, 2-9). 

   Циљ нашег рада се односио на продубљивање и проширивање знања о најважнијим 

наставним темама из области опште психологије и психологије личности (садржај је 

прецизно евидентиран у педагошкој  свесци  предметног  наставника) и то не  класично  и  

традиционално, већ  путем лиценцираног  метода ,,мапе ума"  истакнутог   психолога  Тонија  

Бузана. 

   Ученици су упознати са суштином, могућностима и значајем ове савремене 

наставне методе, која уважава природу нашег нервног система и подстиче рад и десне и леве 
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хемисфере мозга у процесу потпуније и дубље когнитивне обраде информација. Овакав 

приступ настави и учењу код  ученика подстиче квалитативно боље и дугорочно памћење,  

већи степен трансфера,  истраживачки дух  и  креативност. 

У оквиру програма секције Креативност у интеракцији, анализирајући истоимену 

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

наведене теме и консултујући се са наставником – ментором, урадили су већи број властитих 

појмовно јасних, прегледних и креативних „мапа ума". Таквим приступом развили смо  

одређене  веома  занимљиве   тематске  когнитивне  мапе. 

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

помаже  младима,  адолесцентима да креативним радом долазе до самоспознаје, самоувида и 

сазревања на свом развојном путу, откривајући властите склоности, потенцијале  и  извесне  

таленте. 

   У оквиру програма умеће креирања слободног времена са ученицима – појединим  

члановима секције, остварена је веома занимљива  и  едукативна посета    САНУ   -  Српској 

академији наука и уметности,  односно  посета   тематској  изложби  посвећеној   Личности  

нашег  истакнутог  математичара  Михаила  Петровића  Аласа (10-27.5.2021.)  у  Галерији  

науке  и  технике   САНУ.   

Важно је истаћи да смо посебну пажњу посветили популаризацији науке, пратећи  

програм  Ноћи  истраживача,  као  и  онлајн  едукативни програм  Фестивала  науке  са  

акцентом  на  психологију  и  психолошке  садржаје.           

   Током ове  2020/21. школске године чланови Психолошке секције, као и други 

заинтересовани ученици су  учествовали у програму културне, духовне и образовне 

манифестације  „Дани  Патријарха  Павла“ знаменитог ученика наше Шесте београдске 

гимназије, које смо  симболички  обележили   тематским  огледним/угледним  часом  

 „Позитивни карактери  и  аутентичне  личности  -  наши узори  и  инспирација“.  Том 

приликом поједини  креативни  и  инвентивни  ученици  су презентовали Психолошки  

портрет  личности    Патријарха  Павла  и  Михајла  Пупина, као  занимљиве  и  

инспиративне  узоре  младима.  

У  припреми и реализацији ових  садржаја остварена је веома продуктивна и 

креативна  сарадња  са   појединим  члановима  секције  „Патријарх  Павле“.  

Дакле, важан  део  планираних  активности  је ипак остварен,  иако  смо  имали  

отежане  услове  рада  због  пандемије  и  целокупне  епидемиолошке  ситуације  и   присутне  

онлајн  наставе.  

Руководилац секције, 

Дубравка Носовић 

5.16. Извештај о спортским секцијама  

 

Извештај о раду фудбалске секције 

 

У школској 2020-2021. године школска такмичења из малог фудбала. 

 

                                                                   Руководилац фудбалске секције, 

                                                                               Вучак Дражен 
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    Извештај о раду одбојкашке секције 

 

Због пандемијске ситуације и препорука Министарстава спорта и Министарства 

проосвете, науке и технолошког развоја да се сва такмичења из контактних и спортова са 

лоптом суспендују до даљњег, општинско такмичење није одржано по распореду (октобар) 

већ 6. и 7. маја, односно када је едидемиолошка ситуација била знатно повољнија. 

 

   Такмичење у мушкој конкуренцији одржано је 6.05. на СЦ ,,Олимп''. Победом у 

финалу над екипом Зуботехничке школе освојено је прво место на општини и обезбеђен 

пласман на градско такмичење. 

 

Нашу школу су представљали: Димитрије Влајић 3-10, Алекса Кадијевић 4-2, 

Максимилијан Ђорић Француски 2-10, Жарко Коровљев 1-7, Марко Стојановић 1-9, Марко 

Колунџија 1-9, Урош Лукавац  2-5, Никола Радичевић 1-8, Петар Бон 1-5, Андрија Јовановић 

2-5, Лазар Стојнић 1-6 и Никола Стојановић 1-6. 

 

 У женској конкуренцији такмичење је одржано 7.05. такође на СЦ ''Олимп''.  Као и 

мушка екипа и девојке су веома надмоћно освојиле прво место победивши у финали екипу 

Седме београдске гимназије са 2:0. На тај начин је и остварен пласман на градско 

такмичење. 

 

Чланице женске екипе: Анђела Маринковић 4-2, Марија Маринковић 4-2, Мина 

Костић 4-6, Тијана Дурковић 4-7, Ања Цураковић 3-3, Милица Радичевић 3-5, Анђела 

Маријан 3-5, Ана Ђурић 3-9, Анђелија Кадијевић 2-9, Ивона Раковић 1-2, Сара Лапчевић 1-8, 

Тамара Радивојевић 4-4, Милица Радојевић 3-6. 

 

Веома кратки рокови за одржавања такмичења на градском нивоу, организаторе су 

условили да сва градска такмичења буду одржана већ наредне седмице 14.05. што се 

поклопило са клупским завршним турниром у Зрењанину. Због тога су екипе наше школе 

наступале у ослабљеним саставима и без неколико стандарних играча. Порази већ у првим 

колима били су неминовни. Ученици су доживели пораз од Тринаесте београдске гимназије 

како ће се на крају испоставити освајача Градског првенства, а ученице од екипе 

Младеновца.  

 

Руководилац одбојкашке секције, 

Андрија Влајић 

 

 

 

Извештај о раду кошаркашке секције  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

 

Општинско такмичење је одржано 14.5.2021. године у СЦ „Олимп", а Шеста 

београдска гимназија је освојила прво место. На путу до првог места победили смо школу 

Техноарт, Зуботехничку школу и Фармацеутско - физиотерапеутску школу. 

 

На општинском такмичењу нашу школу су представљали следећи ученици: Марковић 

Михајло 4-5, Мариновић Павле 4-5, Стојановић Милош 4-7, Стојковић Лазар 4-7, Мандић 

Милан 4-9, Прековић Милан 4-4, Петровић Растко 4-2, Игњатовић Петар 3-7, Радмиловић 
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Петар 3-6, Лазаревић Стефан 1-7, Кенић Павле 1-6, Станојевски Матеја 1-9, (резерва) 

Поповић Аљоша 1-7. 

 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Градско такмичење у кошарци је одржано 20.5.2021. у УВЦ „Шумице", а Шеста 

београдска гимназија је освојила прво место. На путу до првог места Шеста београдска 

гимназија је победила Осму гимназију, Тринаесту гимназију, Математичку гимназију и 

Девету гимназију у финалу. 

 

На градском такмичењу нашу школу су представљали следећи ученици: Марковић 

Михајло 4-5, Мариновић Павле 4-5, Стојановић Милош 4-7, Стојковић Лазар 4-7, Мандић 

Милан 4-9,Прековић Милан 4-4, Петровић Растко 4-2, Игњатовић Петар 3-7, Радмиловић 

Петар 3-6, Лазаревић Стефан 1-7, Кенић Павле 1-6, 4, Станојевски Матеја 1-9, (Резерва) 

Поповић Аљоша 1-7. 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Међуокружно такмичење је одржано 27.5.2021. у спортској хали „15. септембар" у 

Ваљеву. Шеста београдска гимназија је освојила прво место, а на путу до првог места 

победили смо Медицинску школу Шабац (линк: утакмице https://youtu.be/uZxckfUw3M8) и 

Гимназију из Сремске Митровице (линк утакмице: https://youtu.be/iJ6GsO9vQ90). 

 

На међуокружном такмичењу нашу школу су представљали следећи ученици: 

Марковић Михајло 4-5, Мариновић Павле 4-5, Стојановић Милош 4-7, Стојковић Лазар 4-7, 

Поповић Аљоша 1-7, Прековић Милан 4-4, Петровић Растко 4-2, Игњатовић Петар 3-7, 

Радмиловић Петар 3-6, Лазаревић Стефан 1-7, Кенић Павле 1-6, 4, Станојевски Матеја 1-9. 

 

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Државно такмичење у кошарци је одржано у Караташу и Кладову 2. и 3.6.2021. 

године. Екипа је ноћила у смештају Републичког завода за спорт у Караташу. Жребом је 

одлучено да се Шеста београдска гимназија налазила у групи А са гимназијом „Јован 

Јовановић Змај", гимназијом „Бора Станковић" и гимназијом из Косовске Митровице које се 

није појавила на дан такмичења.  

 

У првом колу смо победили Гимназију „Бора Станковић" из Врања (линк 

утакмице: https://youtu.be/6P8QC_y_ky4 ), у другом колу смо били поражени од стране 

гимназије „Јован Јовановић Змај" (линк утакмице: https://youtu.be/Z4LPeIpXZwc ), а у трећем 

колу смо били слободни јер противник није дошао. На тај начин смо били други у својој 

групи и пласирали се у утакмицу за треће место. У утакмици за треће место смо изгубили од 

Ивањичке гимназије (линк утакмице: https://youtu.be/RRCP33R6-nM ).  

 

У обе утакмице које смо изгубили имали смо шансу да победимо, чак смо и водили 

три четвртине међутим нисмо имали снаге да одржимо предност до краја. 

 

На државном такмичењу нашу школу су представљали следећи ученици: Марковић 

Михајло 4-5, Мариновић Павле 4-5, Стојановић Милош 4-7, Стојковић Лазар 4-7, 

Станојевски Матеја 1-9, Прековић Милан 4-4, Петровић Растко 4-2, Игњатовић Петар 3-7, 

Радмиловић Петар 3-6, Лазаревић Стефан 1-7. 

 

У повратку за Београд водио сам ученике на излет у Голубачки тврђаву и ручак као 

награду за успехе. 

https://youtu.be/uZxckfUw3M8
https://youtu.be/iJ6GsO9vQ90
https://youtu.be/6P8QC_y_ky4
https://youtu.be/Z4LPeIpXZwc
https://youtu.be/RRCP33R6-nM
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Као наставник који је водио кошаркашку секцију могу да кажем да ми је била част и 

привилегија да водим свих тринаест ученика. Веома сам поносан на њихове спортске 

наступе, а поготово на њихово понашање током сва четири такмичења. 

 

Руководилац кошаркашке секције, 

Марко Мандић 

Извештај о раду скијашке секције  
 

Скијашка секција је одржана од 2. до 8. јануара 2021. на Копаонику. Смештај је био у 

„Апартманима Копаоник“ у Брзећу на бази пуног и полу пансиона. Скијање се одвијало у 

три групе: почетна група – седам чланова, средња група – двадесет и пет чланова, напредна 

група – седам чланова. Са почетном групом радио је професор Дражен Вучак, док су средњу 

и напредну групу водили одабрани ученици, тј. најбољи скијаши.  

 

Скијашку секцију су чинили следећи ученици: Филиповић Дуња, Симић Милица, 

Симић Бојана, Нешић Ненад, Кадијевић Алекса, Кадијевић Анђелија, Кадијевић Василије, 

Гајић Драгана, Дракулић Катарина, Нинић Уна, Милошевић Милан, Петровић Растко, 

Скадрић Михајло, Мишић Милица, Марјановић Никола, Жарковић Дамјан, Мићић Вук, 

Стаменковић Борис, Стаменковић Михајло, Мијић Петар, Нисингер Лазар, Чановић 

Димитрије, Тодић Андреа, Лапчевић Сара, Смољан Душан, Мрђеновић Лука, Јотић Маша, 

Колџић Јана, Чикић Матија, Аранђеловић Немања, Тејић Михајло, Богдановић Антоније, 

Марчета Ивана, Ранчић Матија, Зекић Милош, Мишић Лука, Здравковић Данило,  

Максимовић Матија, Граховац Марко, Живковић Ирис. 

 

Руководилац скијашке секције, 

 Дражен Вучак 

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. 

 

Услед епидемије изазване вирусом Ковид19 бројне манифестације нису одржане. 

Унутар школе организован је хуманитарни турнир у малом фудбалу, а сва прикупљена 

средства су донирана девојчици Нини Благојевић у сврхе лечења. 

 

Марко Мандић 

 

6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВАННАСTАВНИХ И ОСТАЛИХ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

6.1.  Ваннаставне активности 

 

 

НОВЕМБАРСКИ ДАНИ СОЊЕ ЖАРКОВИЋ 
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Овогодишња, четрнаеста по реду, манифестација Новембарски дани Соње Жарковић  

реализована је у другој половини новембра и у складу са епидемиолошком ситуацијом у 

којој смо се нашли. На сајту школе постављен је кратак филм у којем је направљен осврт на 

све активности које су реализоване у протеклим годинама. На реализацији филма, одабиру и 

прикупљању материјала,  радиле су Снежана Марковић, Тамара Кречковић и Сузана 

Лазовић.  

      Координатор манифестације, 

 Сузана Лазовић 

 
 
АКТИВ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА  

 
У школској 2020/21. години активности предвиђене Планом, Актив за грађанско 

васпитање није успео да спроведе у потпуности. Већим делом, активности нису реализоване 

због ситуације са ширењем вируса Ковид19, као и због прописаних епидемиолошких мера. 

Готово све активности подразумевале су лични контакт и посећивање различитих 

инситуција.  

Ученици четвртог разреда учествовали су у акцији добровољног давања крви 

(Институт за трансфузију крви).  

Такође, ученици истог разреда посетили су на часовима грађанског васпитања 

,,Виртуелни сајам образововања” и тако се информисали о студијским програмима, уписима 

на факултете, имајући директну комуникацију са представницима високошколксих установа.  

У ваннаставној активности „Подршка мигрантима“ УНХЦР-а учествовали су на 

конкурсу ученици првог и трећег разреда. 

 

Марија Филиповић  

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ БИОЛОГИЈЕ  
 

Због неповољне едпидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид19, планиране 

активности нису могле бити реализоване  (посете и сл).  

Стручна предавања која смо пратили била су организована  преко одређених 

платформи. Наставници биологије (Б. Параушић, Ј. Башић, С. Трпковић и Е. Андоновска) су 

преко Zoom платформе 17.4. у 18 ч пратили предавање Еволуција мозга човека, предавач 

проф. др Биљана Стојковић у организацији Студентске секције за неуронауке. 

У току  пројекта  „Епидемија“ на Петљи имали смо прилику и да присуствујемо 

Панел дискусији „Знањем против епидемије“ 15.3.2021. 

На позив ИМГГ ученици су се пријавили за семинаре, али су само две ученице   

похађале семинаре на даљину. 

Јасминка Башић 

 

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ ПОСЕТЕ ВИСОКОШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА  
 
 

 Према Годишњем плану рада школе, односно плану ваннаставних активности посета 

високошколској установи, (за шк. 2020.2021. год. члан-10.1.2. координатор Владимир Тасић) 

планиране ваннаставне активости посете ученика Шесте београдске гимназије у 

организацији и пратњи наставника хемије Владимира Тасића нису остварене због актуелне 

ситуације настале услед епидемије изазване вирусом Ковид19.  
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 Уместо наведеног, ученици који се интересују за област научног и истраживачког 

рада која се обавља на високошколским установама из хемијске групације су били циљно 

упућени на адекватне сајтове факултета, тако да су могли да се упознају путем интернета о 

начину рада, истраживања и студирања на поменутим факултетима. Овим је обезбеђена 

подршка ученицима у мотивацији и учењу хемије. 

 Такође, у циљу израде дипломског рада Антонине Марковић,  студента пете године 

наставе хемије на Хемијском факултету у Београду која ради дипломски рад код професорке 

Драгице Тривић на тему како се ученици сналазе у Периодном систему елемената, остварена 

је сарадња између Шесте београдске гимназије и хемијског факултета. У циљу што бољег 

обрађивања података, ученици наше школе су учествовали у онлајн тесту знања и 

попуњавању два упитника. Први се односио на саму тему: Периодни систем елемената, а 

други на тему мотивације ученика за учењем хемије.  

 

Владимир Тасић 

       6.1. Пројекти 

 
 
ДЕЦА И НЕМАЊИЋИ 
 

Пројекат је реализован према  условима који су наментнути проглашеном пандемијом 

и организацијом наставе. 

Резултат пројекта је изложба радова ученика у холу школе поводом Савиндана – 

Школске славе. 

Руководилац и аутор, 

Драгана Мишић 

ДВОРСКА КАНЦЕЛАРИЈА 

 

Пројекат није реализован зато што није добио подршку Центра за промоцију науке. У 

условима како је била реализована настава није било могуће реализовати садржаје у школи 

(пројекат би био реализован и без подршке ЦПН). 

Радови ученица Уне Бабић и Александре Цицмил: Препис Карејског типика били су 

изложени у холу школе поводом Савиндана. 

Руководилац и аутор, 

Драгана Мишић 

 

ПРОЈЕКАТ Inno school 
 

Inno school  је дигитални алат за учење, који ученицима омогућава да искусе и 

генеришу социјално-пословну идеју кроз онлајн симулацију.  

 

Постоје следећи модули: 

Модул 1. Увод у социјално предузетништво 

Модул 2. Социјални предузетник. Препознавање друштвених потреба. Формирање 

социјално-пословне идеје. 

Модул 3. Карактеристике социјалног предузетништва. Анализа социјално пословене 

идеје. 

Модул 4. Шаблон пословног модела за социјално предузеће, производи купци, канали 



 

71 
 

Модел 5. Шаблон пословног модела за социјално предузеће, предложене врености, 

ресурси, финансирање 

Модул 6. Напредни ниво - планирање пословања 

 

Тим  ДДК, који су чинили ученици: Константин Савић, Драган Маринковић и Дуња 

Мирковић из одељења 4-7 освојио је 2 место.  Ментор Гордана Ћеранић. 

 

Кроз програм Innoschool  прошли су и следећи ученички тимови: 

-  АДМА Анастасија Савковић 2-8, Маша Магдаленић 2-8, Данило Иванежа 2-8 и Ања 

Милосављевић 2-8 

-  БГД ТИМ Ненад Ранитовић 2-7, Виктор Трмчић 2-7  Mатија Прокић 2-7 

- ТРИО Лена Марјановић 2-1, Софија Коман 2-1 и Анђела Аврамовић 2-1 

      Ментор Горадана Ћеранић, професор рачунарства и информатике 

 

Координатор, 

Гордана Ћеранић 

 

ВИДЕО У ОБРАЗОВАЊУ 
 

 

На школску мудл платформу постављен је курс „Видео у образовању“ који се састоји 

из следећих модула: Историја филма, Употреба постојећег видео-материјала, Креирање 

сопствених видео-материјала, Различити наставни материјали - идеје за самостални видео, 

Пројектни задатак (Снимање видео записа). 

Одржан је вебинар за заинтересоване наставнике путем Гугл-мита, 9.10.2020. године. 

На жалост, није било наставника заинтересованих за похађање онлајн курса и 

креирање образовних видео-материјала, тако да овај пројекат није реализован. 

Идеја је делимично остварена кроз наставу предмета Примена рачунара у другом 

разреду специјлаизованог одељења где су ученици креирали десет видео-клипова на задате 

образовне теме које су понудили наставници различитих предмета. 

 

Координатор, 

Снежана Марковић 

 

ПРОЈЕКАТ САРАДЊЕ СА ШКОЛАМА У РЕГИОНУ И СРБИМА У 

ДИЈАСПОРИ 

 
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 природне вредности своје 

земље. Активности на реализацији прeдвиђених садржаја у овој школској години, услед 

пандемије Covid-19, нису у планираној мери остварене. Није било предвиђених сусрета, 

размена нити међусобних посета. Реализовали смо онлајн конференције на којима су 

ученици и наставници разменили искуство у превазилажењу нованасталих околности током 

пандемије. 

Са српском гимназијом ,,Доситеј Обрадовић" из Темишвара учествовали смо у 

реализацијаи њиховог националног пројекта ROMANIAN SECONDARY EDUCATION 

PROJECT  (ROSE) финансираног од Светске банке. Осим размене искуства и позитивног 



 

72 
 

сведочења солидарности, наде и изазова у време пандемије, теме и циљеви онлајн сусрета и 

радионица су биле: 

 Повећавање нивоа припреме ученика за матурски испит. 

 Смањење стопе напуштања школовања. 

 Повећање пролазности на матурским испитима. 

 Повећање нивоа језичких вештина из српског и енглеског језика.  

 Повећање емоционалних и социјалних вештина. 

 Повећавање ефикасних вештина учења како би завршили средњу школу 

и промовисали матуру. 

 Побољшање односа школа-родитељ-дете (повећање релевантности и 

корисности услуга које школа пружа заједници и јачање односа школа-заједница). 

 Помоћ у одабиру  уписа на факултетима. 

 

Овим активностима у време изолације и физичке дистанце, покушали смо да 

афирмишемо и подстакнемо ученике да одговорно и истрајно развијају, унапређују и 

преносе стечена знања и искуства. Надамо се да ће идућа школска година бити година 

сусрета и размене наставника и ученика српских школа у региону. 

 

Професор координатор, 

Јасна Перић 

 

ПРОЈЕКАТ „СВЕТЛОСТ-ЉУБАВ-ЖИВОТ“ ДАНИ ПАТРИЈАРХА 2021. 
 

Због  пандемије  и  епидемиолошке  ситуације  није било могуће  реализовати   бројне   

планиране  активности  за  наш   школски   духовни ,  културни  и  образовни  Пројекат   

„СВЕТЛОСТ,  ЉУБАВ,  ЖИВОТ    -   ДАНИ   ПАТРИЈАРХА   ПАВЛА    2021“  у  жељеном  

и  предвиђеном обиму.   

Као  и  друге  наставне  и  ваннаставне  активности  током  ове  школске године,  све  

је било  сведено  и  скромније по обиму, али  квалитет  садржаја изузетан  и  достојанствен. 

 „ДАНИ  ПАТРИЈАРХА  ПАВЛА   2021“  су  осмишљени  и  реализовани  од  20 до 

22. јуна  у  празничном  периоду  скромно  и  достојанствено   са  ученицима   наше   школе. 

Остварена  је  посета манастиру  Раковица  и  одржан  помен  нашем  

блаженопочившем Патријарху   Павлу  уз  освештавање  колача  у   славу  и  част  Св.  

Тројице  и  Духовских  празника,  који су  били  права  прилика  и  за  наше  духовске  

сусрете  у  светлу  Истине, Љубави  и  Живота  и  Личности,  дела  и  вредности  Патријарха  

Павла. 

Чланови  секције   „Патријарх  Павле“  су   потом  поставили  мини  изложбу 

ученичких   калиграфских радова са  мудрим  мислима  и  изрекама  Патријарха  Павла  

испред  наше Свечане  сале.  Ови  занимљиви   радови  су  настали  у  оквиру   калграфске   

радионице  одржане  током  Дана  Патријарха  Павла  школске 2019/20. године.   

Такође, чланови   Психолошке  секције  и  други  заинтересовани  креативни  ученици  

су остварили  бројне  мултимедијалне  пројекте  инспирисане  аутентичним  личностима  из 

области   науке, културе  и  уметности.  

 Поводом  Дана  Патријарха  Павла   осмишљен  је  и  реализован    тематски  огледни 

/угледни  час „Позитивни  карактери  и  аутентичне  личности - наши узори  и  наша 

инспирација“. Овај  веома  занимљиви  час  је  најављен  музичком  композицијом  на  

виолини   „Легенда“,  руског  композитора  Хенрика  Вијењавског  у  изведби  ученика  

Душана  Радоичића  (2-6). Потом  су  поједини   креативни  и  инвентивни   ученици II  

разреда   презентовали  на  инспиративан  и  емоционално  топао  начин   Психолошки  
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портрет  Личности  нашег  Патријарха  Павла, Психолошки  портрет  Личности  Св. Саве  и  

Личности  Михајла  Пупина    (Александар, Магдалена, Илија, Ненад  и  Виктор). 

Наведене  активности  су  осмислиле, реализовале и координирале  Јелена  

Петрановић, професор  верске  наставе  и  професор  психологије  Дубравка  Носовић,  

координатори  Пројекта  Дани  Патријарха  Павла,  а  у  сарадњи  са   нашим  бројним  

ученицима. 

Координатори, 

Јелена Петрановић и Дубравка Носовић 

 

 

КУЛТУРА И ДРУШТВО  

Руководиоци пројекта Култура и друштво током школске 2020/21. године нису 

предузимали планиране активности и посете институцијама и организацијама због 

епидемиолошке ситуације. 

 

Сарадња са Универзитетом Сингидунум: Планирано предавање професора Мирољуба 

Хаџића због епидемиолошке ситуације одржано је 18. маја 2021. године, онлајн, путем Гугл 

мита. Ученицима су у Гугл учионици за социологију понуђена четири предавања 

(постављене су 4 презентације), од којих су ученици одабрали предавање „Корона и 

економске последице“. Предавању су присуствовали заинтересовани ученици из два 

одељења. 

 

Руководилац,  

Тамара Бакић 

 

 

6.3. Стваралачке и слободне активности ученика 
 

Културно-умeтничкe активности 

 
 

Извештај о раду хорске секције 
 
         Због неповољне епидемиолошке ситуације, пандемије вируса и препоруке Министрства 

просвете, науке и технолошког развоја да се не смеју изводити пробе школског хора, 

(ширење вируса преко аеросола) школске 2020/21. године није било могуће организовати ову 

ваннаставну активност. Планиране активности поводом обележавања Дана школе, школске 

славе Светог Саве, традиционални хуманитарни концерт и учешће хора на манифестацији 

Дани патријарха Павла, у којима учествује школски хор нису одржане пред публиком. 

 

Руководилац, 

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 о раду Тима за професионални развој 
 

Чланови Тима: Милић Радисав, Радошевић Дубравка, Вујисић Данијела, Башић 

Јасминка, Ђурић Лазовић Наташа, Бакић Тамара. 

 

Када је у питању професионално напредовање наставника, семинри који су 

предвиђени за ову школску годину 2020/21. на нивоу школе нису реализовани, на начин који 

је до сада био уобичајен. Уместо тога, наставицима су се препоручивале различите обуке 

које су организоване онлајн. Наставници су информисани о томе шта обуке нуде и у којим 

областима могу да их ојачају. Наставници су томе присупали на индивидуалан начин. Тим за 

професионално напредовање је пратио индивидуално усавршавање наставника Шесте 

београдске гимназије преко сертификата. Не треба посебно наглашавати да је дошло до 

промена, пре свега из разлога пандемије-епидемије вируса ковида19.  

 

Тим за професионално напредовање је предложио више оналајн семианра у 

организацији Образовно креативног центра Бор, а то су: „Оцењивање у функцији развоја и 

учења“ кат. бр. 527; „Групни рад и интердисциплинарност“ кат. бр. 291; „Интернет 

учионица“ кат. бр. 630. 

 

Документација педагога везана за стручна усавршавања наставника током школске 

2020/21. године:  

 

Наставник Семинари  

САНДРА 

ТРПКОВИЋ 

„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. (16 бодова - интерно 

стручно усавршавање) 

„Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг или другарица трпе насиље?“  у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. 

,,Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље” у организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја; 15.06.2021. (16 бодова - интерно стручно усавршавање) 

,,Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 17.06.2021. 

МАЈА ДАБИЋ „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. (16 бодова - интерно 

стручно усавршавање) 

,,Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. 

,,Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. 

„Шта можеш да урадиш ако имаш сазнање да твој друг или другарица трпе насиље?“  у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 16.06.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље” у организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја; 15.06.2021. (16 бодова - интерно стручно усавршавање) 

МАРИЈА 

ФИЛИПОВИЋ  

,,Игра улога и партиципативни театар”  тренинг, март месец 2021.  

,,Интернет учионица” кат. бр. 630 - 23.1.2021. (32 бода)      К4,  П1 
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 ,,Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима” кат бр. 59 - 23.1.2021. (36 бодова)     К3, П2  

,,Управљање тимовима” кат. бр. 156 - 27.3.2021.  (40 бодова)     К4, П3 

,,Васпитање и образовање у дигиталном окружењу”, бр. 1990-4/2020 - 15.5.2021. (1 бод) 

- конференција 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја - 26.5.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно усавршавање), 

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 26.5.2021) 

,,Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

,,Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?” у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

„Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу 

самовредновања", Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања - 19.6.2021. 

СВЕТЛАНА 

БАКОВИЋ  

,,Интернет учионица” кат. бр. 630 – 26.12.2020. (32 бода)      К4,  П1 

ДРАГАНА МИШИЋ  

 

Обука радних група за анализу техничких извештаја након првoг пилотирања државне 

матуре у оквиру пројекта „Унапређење квалитетас образовања кроз увођење испита на 

крају средњег образовања“ у организацији организацији Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја; јануар-фебруар 2021. године  

„Дигитални алати и занати“ у организацији Завода за унапређивање образовања и 

васпитања,  29.03.2021. (1 бод) 

„Коришћење дигиталних уџбеника историје за 1. разред гимназије“ у организацији Клет 

; 9.02.2021. (1 бод) 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја – 01.06.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно усавршавање), 

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја  13.06.2021. 

АНДРИЈА ВЛАЈИЋ „Примена и планирање адаптираних садржаја футсала – малог фудбала са ученицима – 

особама са сметњама у развоју и инвалидитетом у физичком и здравстваном 

васпитању“, у организацији Клуба малог фудбала Мунгоси, октобар 2020  - март 2021 (3 

бода) 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја – 30.5.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно усавршавање), 

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 30.05.2021. 

ВЕСНА 

ПАРАУШИЋ 

„Дигитални алати и занати“ у организацији Завода за унапређивање образовања и 

васпитања,  (1 бод); 30.01.2021. 

„Коришћење дигиталних уџбеника биологије за 1. разред гимназије“ у организацији 

Клет ; 05.02.2021. (1 бод) 

СЛАВИЦА ВЛАЧО  

 

,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја – 30.5.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно усавршавање), 

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 30.05.2021 

САНДРА 

ПЛАЗИБАТ  

 

„Буди промена коју желиш да види ш у свету – Махатма Ганди“, 

конференција; у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања 

11.12.2020. (4 бода) 

БОЈАНА 

АНТАНАСТИЈЕВИЋ 

,,Интернет учионица” кат. бр. 630 - 23.1.2021. (32 бода)      К4,  П1 

МИРЈАНА ЈЕЛИЋ ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 

 бодова - интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке 

и  технолошког развоја – 28.6.2021. 

,,Интернет учионица” кат. бр. 630 – 26.12.2020. (32 бода)      К4,  П1 

„Државни семинар Друштво математичара“ – 21.2.2021. (16 бодова) 



 

76 
 

ЈЕЛЕНА КРЛИЋ 

СРЕТОВИЋ 

„Државни семинар Друштво математичара“ – 21.2.2021. (16 бодова) 

ДУШИЦА 

ПЕТРОВИЋ  

 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и  

технолошког развоја – 23.6.2021. 

„Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно 

усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

23.6.2021 

БИЉАНА 

НОВАКОВИЋ  

 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја – 3.6.2021. 

,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно усавршавање), 

у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 3.6.2021 

ТАМАРА БАКИЋ „Онлајн презентавија уџбеника социологије за средњу школу“ у организацији Клет; 

10.5.2021. године (1 бод) 

 ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја  

 ,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно 

усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја   

ДАНИЈЕЛА 

ИЛИЧИН 

 

,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању” (16 бодова - 

интерно стручно усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, 4.6.2021. 

 ,,Обука за заспослене - породично насиље”  (16 бодова - интерно стручно 

усавршавање), у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

31.5.2021. 

„62. Републички зимски семинар“ (24 бода), у организацији Филолошког факултета 

Универзитета у Београду  31.1.2021. 

 

За све остале семинаре које су наставници похађали, претпостављамо да су 

сертификате доставили секретару школе у своја досијеа. У документацији педагога постоје 

копије сертификата за један број људи, што је представљено. 

 

Размена међу наставницима, иако је планирана, не може се рећи да је успешно 

реализована, што значи да хоризонталног стручног усавршавања готово да није било. Ову 

констатацију потврђује и број реализованих угледних/огледних часова. План 

професионалног напредовања за школску 2021/22. биће договорен до краја школске године. 

 

У име чланова Тима,  

Дубравка Радошевић, педагог школе  

7.2. Стручно усавршавање наставника 

 
 
 Наставник Назив програма стручног 

усавршавања 

Организатор Кат

бр. 

Компе

тенциј

а 

Бодов

а 

Други облик Бодов

а 

1 Влачо 

Славица 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

2 Влачо 

Славица 

Зимски републички семинар Друштво за 

српски језик и 

књижевност 

Србије 

833 К1 24     

3 Влачо 

Славица 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     
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4 Влачо 

Славица 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

5 Влачо 

Славица 

          Јавни час, 

међупредметна 

корелација: 

Shakespeare Inspires 

  

6 Мандић 

Марко 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

7 Мандић 

Марко 

Примена и планирање 

адаптивних садржаја футсала-

малог фудбала у раду са 

ученицима- особама са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом у физичком и 

здравственом васпитању 

Српски савез 

педагога 

физичког 

васпитања и 

спорта и КМФ 

"Мунгоси" 

    3     

8 Влајић 

Андрија 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

9 Влајић 

Андрија 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

10 Влајић 

Андрија 

Примена и планирање 

адаптивних садржаја футсала-

малог фудбала у раду са 

ученицима- особама са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом у физичком и 

здравственом васпитању 

Српски савез 

педагога 

физичког 

васпитања и 

спорта и КМФ 

„Мунгоси" 

    3     

11 Јевтић Весна Language for resilience - Core 

skills in your context 

British Council   K1/К2 4     

12 Јевтић Весна Креирање и модерација обука  Образовно 

креативни 

центар 

632 К4 32     

13 Јевтић Весна Јачање капацитета наставника/ 

библиотекара за промоцију 

културне разноликости, 

међукултуралног дијалога и 

толеранције кроз медијску и 

информацијску писменост 

Факултет 

политичких 

наука 

  K2 6     

14 Јевтић Весна Подршка школама у функцији 

развоја квалитета инклузивног 

образовања и унапређивања 

културе вредновања 

ЗВКОВ   К2/К3 30     

15 Јевтић Весна Пропитивање родних улога 

кроз технику партиципативног 

театра - обука за тренере 

Асоцијација за 

сексуално и 

репродуктивно 

здравље Србија 

  К3/К4 8     

16 Јевтић Весна Дигитална учионица - 

дигитално компетентан 

наставник 

ЗУОВ   К2 19,5     

17 Јевтић Весна Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К3 16     

18 Јевтић Весна           Организација јавног 

часа, 

међупредметна 

сарадња, Шекспир 

као инспирација 

  

19 Рашевић 

Јелена 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

20 Рашевић 

Јелена 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

21 Бодирога 

Биљана 

Групни рад и 

интердисциплинарност са 

применом веб алата 

Образовно 

креативни 

центар, Бор 

291 К1 36     

22 Кисин Душка Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

23 Кисин Душка Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

24 Бранковић 

Срзић 

Видео лекције-наставна 

средства савременог 

ОКЦ 420 К2 37     
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Драгана образовања 

25 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

Домаћи задатак у функцији 

повећања ученичхих 

постигнућа 

ОКЦ 434 К2 32     

26 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

Виртуалне екскурзије ОКЦ   К2 16     

27 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

Каријерно вођенје и 

саветовање у Републици 

Србији и Европи 

ЗУОВ   К3 4     

28 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

29 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

          Јавни час, 

међупредметна 

корелација 

  

30 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

          Примена хемије-

Изложба радова у 

ходноцима школе 

  

31 Кречковић 

Тамара 

Интернет учионица ОКЦ 620 К4 32     

32 Кречковић 

Тамара 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

33 Јарић 

Александра 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР - - - интерно стручно 

усавршавање  

16 

34 Јарић 

Александра 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР - - - интерно стручно 

усавршавање  

16 

35 Јарић 

Александра 

Writing Tests for Teenagers OUP - 

Professional 

Development 

Webinars 

- K1 1     

36 Јарић 

Александра 

How to evaluate mediation Pearson 

Webinars for 

English Teachers 

- K1, 

K2 

1     

37 Јарић 

Александра 

Teaching English Online Cambridge 

Assessment 

English 

- K1, 

K2 

20     

38 Јарић 

Александра 

Half Marathon for Language 

Educators 

Neuro Education 

Team ELC 

- K3 2,5     

39 Јарић 

Александра 

Making up for lost time - 

helping students to learn and 

remember new words more 

effectively 

Pearson 

Webinars for 

English Teachers 

- K2 1     

40 Јарић 

Александра 

ELTOC 2021 - Online 

conference of professional 

development 

Oxford 

University Press 

- K1 4     

41 Шандор 

Зринка 

Зимски републички семинар Друштво за 

српски језик 

833 к1 24     

42 Шандор 

Зринка 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

43 Шандор 

Зринка 

Basiskurs deutch B1 Nicos weg-

Einfach Deutsch lernen(B1) 

DW Akademie           

44 Бакић Тамара Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР - К4 - интерно стручно 

усавршавање 

16 

45 Бакић Тамара Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР - К3 - интерно стручно 

усавршавање 

16 

46 Бакић Тамара Онлајн презентација уџбеника 

Социологија за средњу школу 

ИК Klett - - 1     

47 Филиповић 

Марија 

Пропитивање родних улога 

кроз технику партиципативног 

театра - обука за тренере 

Асоцијација за 

сексуално и 

репродуктивно 

здравље Србије 

- - - - - 

48 Филиповић 

Марија 

Интернет учионица ОКЦ 630 К4 32     

49 Филиповић 

Марија 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у дому 

ученика и њиховим 

родитељима 

ОКЦ 59 К3 36     

50 Филиповић 

Марија 

Управљање тимовима ОКЦ 156 К4 40     
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51 Филиповић 

Марија 

Васпитање и образовање у 

дигиталном окружењу 

Педагошко 

друштво 

199

0-

4/20

20 

  1 Конференција   

52 Филиповић 

Марија 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР - - - интерно стручно 

усавршавање  

16 

53 Филиповић 

Марија 

Обука за заспослене - 

породично насиље 

МПНТР - - - интерно стручно 

усавршавање  

16 

54 Филиповић 

Марија 

Како да помогнем детету да не 

буде мета вршњачког насиља 

МПНТР - - - - - 

55 Филиповић 

Марија 

Шта родитељ треба да уради 

када има сазнања о насиљу у 

школи? 

МПНТР - - - - - 

56 Филиповић 

Марија 

Обука директора vи 

наставника за пружање 

подршке школама у процесу 

самовредновања 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

          

57 Филиповић 

Марија 

Савладавање меких вештина у 

релацији наставник - 

ученик - родитељ унутар 

установе” 

ОКЦ 146 К4 36     

58 Филиповић 

Марија 

Обука за медијаторе  Министарство 

правде  и ICEDP 

- - - International Center 

for education and 

personal development  

  

59 Плазибат 

Сандра 

OPEN online conference RELO, US 

Embassy, 

Belgrade 

    24 презентер на 

конференцији 

13 

60 Плазибат 

Сандра 

Teaching English Online RELO, US 

Embassy, 

Belgrade 

    3     

61 Плазибат 

Сандра 

TESOL 2020, Virtual 

Convention&English Language 

Expo 

TESOL           

62 Плазибат 

Сандра 

US in focus US Embassy, 

ELTA 

          

63 Плазибат 

Сандра 

MOOC CAmp TESOL 

Methodology 

US Embassy, 

Brazil 

      презентер на 

конференцији 

13 

64 Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ одељењима 

гимназије – Базе података 

ЗУОВ   К1 40 онлајн обука   

65 Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

Database Foundations Oracle Academy   К1 30 онлајн обука   

66 Плазибат 

Сандра 

Project Based Learning in ELT US Embassy, 

Belgrade 

    4     

67 Плазибат 

Сандра 

18. ЕЛТА конференција за 

наставнике енглеског језика 

ELTA, Beograd ЗУО

В, 

11 

  4     

68 Филиповић 

Марија 

Социјално предузетништво  Кампстер  - - - -   

69 Плазибат 

Сандра 

Contemporary English and 

British Culture course 

British Council 

and ELTA, 

Beograd 

          

70 Плазибат 

Сандра 

19. ЕЛТА конференција за 

наставнике енглеског језика 

ELTA, Beograd ЗУО

В, 

66 

  4     

71 Ђокић 

Томислав 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање  

16 

72 Стакић 

Душица 

 Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању  

MПНТР       интерно стручно 

усавршавање  

16 

73 Стакић 

Душица 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

74 Петрановић 

Јелена 

Oбука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К4   интерно стручно 

усавршавање 

16 

75 Петрановић 

Јелена 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К3   интерно стручно 

усавршавање 

16 

76 Петрановић 

Јелена 

Шта можеш да урадиш ако 

имаш сазнање да твој друг или 

другарица трпе насиље 

МПНТР   К3   интерно стручно 

усавршавање 

  

77 Петрановић Употреба ИКТ алата у циљу Фондација       интерно стручно 10 
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Јелена унапређења наставе Темпус усавршавање 

78 Петрановић 

Јелена 

Дигитално образовање 2021. МПНТР   К4   конференција 6 

79 Чолаковић 

Јовановић 

Весна 

Зимски републички семинар Друштво за 

српски језик 

833 К1       

80 Баковић 

Светлана 

Интернет учионица ОКЦ 630 К4 32     

81 Маринковић 

Тијана 

Припрема и учешће са 

ученцима на Турниру младих 

физичара-државни ниво 

Институт за 

физику 

    10     

82 Маринковић 

Тијана 

Организатор окружног 

такмичења из физике за бета 

категорију у Шестој 

београдској гимназији 

         3 

83 Јоковић Ана Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

84 Јоковић Ана  Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању  

МПНТР     16     

85 Јоковић Ана Државни семинар Друштва 

математичара Србије 

ДМС 345 К1 16     

86 Маринковић 

Тијана 

Рецензија уџбеника и збирке 

за први разред гимназије 

ауторке Наташе Чалуковић 

Издавачка кућа 

КРУГ 

    15     

87 Маринковић 

Тијана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

MПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

88 Маринковић 

Тијана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

89 Маринковић 

Тијана 

Прегледач задатака на 

окружном такмичењу из 

физике ученика средљих 

школа (14-19h) 

          5 

90 Маринковић 

Тијана 

Припрема и учешће са 

ученицима на републичком 

такмичењу из физике 

МПНТР и ДФС     10     

91 Маринковић 

Тијана 

Коаутор курса „Физичке 

симулације за гимназију" 

petlja.org     20     

92 Перић Јасна Пројектно оријентисана 

настава у зеленим темама и 

мултимедији 

ОКЦ 563 К2 32     

93 Перић Јасна Видео лекције - наставна 

средства савременог 

образовања 

ОКЦ 420 К2 37     

94 Перић Јасна Виртуелене екскурзије ОКЦ     16     

95 Перић Јасна Лидери онлајн наставе Фондација 

будућности  

    4     

96 Перић Јасна Каријерно вођење и 

саветовање у Републици 

Србији и Европи 

Фондација 

Темпус 

  К3 4     

97 Перић Јасна Спровођење наставе на 

даљину уз помоћ eTwinning 

портала 

Фондација 

Темпус и 

eTwinning 

    8     

98 Перић Јасна Унапређење квалитета 

образовања кроз увођење 

испита на крају средњег 

образовања 

МПНТР     8     

99 Перић Јасна Унапређење квалитета 

образовања кроз увођење 

испита на крају средњег 

образовања - израда стандарда 

занимања 

МПНТР     8     

100 Перић Јасна Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању  

МПНТР     16     

101 Перић Јасна Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

102 Перић Јасна Обука за коришћење 

дигиталних уџбеника 

географије за 1.разред 

гимназије и платформе еУчи 

Klett     1     

103 Перић Јасна Давање стручне оцене 

рукописа уџбеника: 

ЗУОВ           

http://petlja.org/
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„Географија 8, уџбеника за 

осми разред основне школе 

аутора др Ненада Живковића 

и Ане Алексић, издавач: 

„Герундијум" из Београда 

104 Перић Јасна Давање стручне оцене 

рукописа уџбеника: 

„Географија 2, уџбеника за 

други разред гимназије аутора 

Владимира Стојановића, 

Бојана Ђерчана и Милице 

Соларевић, издавач: Завод за 

уџбенике Београд 

ЗУОВ           

105 Перић Јасна Припремање програма, 

инструмената и реализација 

завршног испита у основном 

образовању 

ЗВУКОВ           

106 Перић Јасна Аутор теста за пријемни 

испит, за упис ученика са 

посебним способностима за 

географију, у средње школе за 

2021/2022. 

ЗВУКОВ           

107 Перић Јасна Ревизија образовних 

стандарда за крај основног 

образовања 

ЗВУКОВ           

108 Перић Јасна           UNHCR пројект 

подршке инклузији 

избеглица у 

Републици Србији  

32 

109 Перић Јасна           Пројекат „Живот у 

време пандемије 

Covid-19" ASP 

придружених школа 

УНЕСКО-а 

16 

110 Перић Јасна           Пројекат 

„Књижевна 

хитност: књиге 

спашавају планету" 

ASP придружених 

школа УНЕСКО-а 

16 

111 Перић Јасна           Пројект ROSE у 

сарадњи с 

гимназијом 

„Доситеј 

Обрадовић" из 

Темишвара 

12 

112 Перић Јасна           „Природа у боји 

минерала" 

међупредметна 

сарадња: 

географија-хемија 

8 

113 Перић Јасна           УНЕСКО у мојој 

школи: израда 

паноа и постављање 

изложбе  

16 

114 Ћеранић 

Гордана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

        16 

115 Ћеранић 

Гордана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

          

116 Мишић 

Драгана 

Програм обуке за смањење 

стреса у ситуацији миграција 

кроз примену струћног 

упутства за укључивање 

ученика избеглица у систем 

образовања и васпитања 

ЗУОВ одо

бри

о 

мин

иста

р од 

22.9

.202

0. 

  24  3 

117 Мишић 

Драгана 

Онлајн обука за коришћење 

дигиталних уџбеника историје  

Klett        1 

118 Мишић 

Драгана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 
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проблем у понашању 

119 Мишић 

Драгана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

120 Мишић 

Драгана  

Менторски рад - Васо 

Павловић 

           

121 Мишић 

Драгана 

Менторски рад- Ивана Мекић 

/Геодетска школа 

           

122 Мишић 

Драгана 

Оцењивање матурских тестова 

у оквиру пилота Дражавне 

матуре 

ЗВУКОВ        8 

123 Мишић 

Драгана 

Пројекат Државна матура  ЗВУКОВ       Etwinning live и 

Ерасмус + Clean the 

Danube. Clean the. 

Black sea 

  

124 Мишић 

Драгана 

Приказ: Владо Ст. Маријан, 

Востани Сербије, Србија 1792-

1839, Српска историјска 

читанка 4/1, Београд 2019, 

Српски књижевни лист за 

септембар – октобар 2020, 10. 

           

125 Мишић 

Драгана 

Ревизија образовних 

стандарда постигнућа ученика 

ЗВУКОВ           

126 Ћеранић 

Гордана 

Припрема и учешће са 

ученицима на републичком 

такмичењу Raf Challenge 

            

127 Алексић 

Мина 

62. Републички зимски 

семинар 

Друштво за 

српски језик и 

књижевност  

Србије 

833 К1 24     

128 Алексић 

Мина 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

129 Мишић 

Драгана 

Члан централне комисије, 

координатор такмичења из 

историје на свим нивоима и 

писац задатака 

ДИС „Стојан 

Новаковић" и 

МПНТР 

          

130 Алексић 

Мина 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

131 Ћеранић 

Гордана 

Припрема и учешће са 

ученицима у пројекту Inno 

school 

            

132 Антанасијеви

ћ Бојана 

Интернет учионица ОКЦ 630 К4 32     

133 Алексић 

Мина 

Безбедносна култура у свету 

младих 

ЗВКОВ/ОЕБС       менторски рад са 

вршњачким 

едукаторима 

  

134 Милијев 

Марија 

Creative methodology for 

maximising student engagement 

in EFL classroom 

ELTA 856/

13 

K1 8     

135 Милијев 

Марија 

Реализација наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

ЗУОВ 155

5/20

20/1

071 

К1, 

К2 

24     

136 Милијев 

Марија 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

137 Стогов Игор „Породично насиље" МПНТР   K4   интерно стручно 

усавршавање 

16 

138 Рајић Олгица Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР   К4   интерно стручно 

усавршавање 

16 

139 Милијев 

Марија 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

140 Милијев 

Марија 

Израда тестова знања на Мудл 

платформи за учење на 

даљину  

ТШ ГСП       интерно стручно 

усавршавање - 

асистент у 

радионици 

4 

141 Стогов Игор „Стратегије у раду са 

ученицима,који показују 

проблеме  у понашању" 

МПНТР   К3   интерно стручно 

усавршавање 

16 

142 Стогов Игор „Дигитално образовање 2021" Edtech center   K3   међународна 

конференција 

6 

143 Плазибат 

Сандра 

          Менторски рад -

Марија Мићановић 

  

144 Стогов Игор „Дигитална учионица/ 

дигитално компетентан 

ЗУОВ Еду   К2 / 

К4 

  онлајн обука од 

јавног интереса 

36 
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наставник" 

145 Рајић Олгица Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

146 Баковић 

Светлана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

147 Баковић 

Светлана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР       интерно стручно 

усавршавање 

16 

148 Перуничић 

Јасмина 

Државни семинар Друштва 

математичара Србије 

ДМС 345 К1 16     

149 Перуничић 

Јасмина 

Дигитални алати и занати         Стручни скуп 1 

150 Перуничић 

Јасмина 

Обука за запослене - 

породично насиље 

Министарство 

просвете 

   16     

151 Ковачевић 

Ана 

Ерасмус+ пројектни резултати 

- претрага базе одобрених 

пројекта и организација. 

Вебинар. 

Фондација 

Темпус, 

Ерасмус+  

    1     

152 Ковачевић 

Ана 

Употреба ИКТ алата у циљу 

унапређења наставе. Онлајн 

обука. 

Фондација 

Темпус, 

Ерасмус+  

591 К2 10     

153 Ковачевић 

Ана 

Могућност за наставнике и 

школе и уквиру eTwinning 

платформе. Онлајн обука 

Фондација 

Темпус, 

Ерасмус+  

    1     

154 Ковачевић 

Ана 

Представљање пријавних 

формулара за КА2 пројекте 

малих партнерстава 2021. до 

2027. године. Вебинар 

Фондација 

Темпус, 

Ерасмус+  

    1     

155 Ковачевић 

Ана 

Аплицирање за ознаку 

квалитета у eTwinning 

пројектима. Вебинар 

Фондација 

Темпус, 

Ерасмус+  

    1     

156 Ковачевић 

Ана 

Онлајн презентација уџбеника 

Географије за средњу школи 

Логос 

Клет     1     

157 Ковачевић 

Ана 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблем у понашању 

Министарство 

просвете 

научног и 

технолошког 

развоја.  

Кампстер 

платформа за 

онлајн учење 

    16     

158 Ковачевић 

Ана 

Породично насиље. Онлајн 

обука 

МПНТР 

Кампстер 

платформа за 

онлајн учење 

    16     

159 Ковачевић 

Ана 

Пилот пројекат „InnoSchool“ 

ILS Integrated Logistic Support. 

Семинар 

Interreg Danube 

Transnational 

Programme 

InnoSchool 

    6 

недељ

а 

    

160 Ковачевић 

Ана 

          Спровођење пилот 

пројекта 

„InnoSchool“ ILS 

Integrated Logistic 

Support. Interreg 

Danube 

Transnational 

Programme 

InnoSchool. 

координатор 6 

недеља 

6 

недељ

а 

161 Ковачевић 

Ана 

          Ерасмус+ 

,,Очистимо Дунав 

очистимо Црно 

море,“ координатор 

  

162 Ковачевић 

Ана 

          Etwining ,,Очистимо 

Дунав очистимо 

Црно море“ 

координатор 

  

163 Ковачевић 

Ана 

          Etwining ,,Одрживи 

развој“ координатор 

  

164 Ковачевић 

Ана 

          Etwining ,,musEUm“ 

наставник сарадник 
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165 Ковачевић 

Ана 

          UNHCR подршка 

мигрантима у 

Србији 14. децембар 

2020. наставник 
сарадник 

  

166 Ковачевић 

Ана 

          Ученички 

парламент, 

наставник сарадник 

испред 

Наставничког већа 

2017/18, 2018/19, 

2019/20, 2020/21. 

год. 

  

167 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Државни семинар из 

математике 

ДМС 345 К1 16     

168 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Интернет учионица ОКЦ 620 К4 32     

169 Милосављев

ић Ненад 

Обука за запослене породично 

насиље 

МПНТР     16   16 

170 Милосављев

ић Ненад 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16   16 

171 Перуничић 

Јасмина 

          менторски рад 

Ненад Вујичић 

  

172 Новаковић 

Биљана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

173 Новаковић 

Биљана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

174 Златковић 

Татјана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

175 Златковић 

Татјана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

176 Алуровић 

Данијела 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

177 Алуровић 

Данијела 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

178 Вучак 

Дражен 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблема 

МПНТР     16   16 

179 Вучак 

Дражен 

Обука за запослене-породично 

насиље 

 МПНТР     16   16 

180 Вучак 

дражен 

Припрема и планирање 

адаптираних садржаја.... 

ССПФВ     3   3 

182 Бранковић 

Срзић 

Драгана 

Обука за запослене- 

породично насиље 

МНПРС     16     

183 Бакић Тамара           организатор 

предавања о утицају 

Ковид 19 на 

економију, у оквиру 

сарадње са 

Универзитетом 

Сингидунум, 

интерно стручно 

усавравање 

6 

184 Мишић 

Драгана 

Како да код детета развијете 

најважнију вештину 

будућности - проблем солвинг 

          3 

185 Лазовић 

Сузана 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР   К4 16     

186 Лазовић 

Сузана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању  

МПНТР   К3 16     

187 Лазовић 

Сузана 

Државни семинар из 

математике 

ДМС 345 К1 16     

188 Лазовић 

Сузана 

Дигитално образовање 2021 EdTech Center   К3 6 међународна 

конференција 

  

189 Лазовић 

Сузана 

Обука за коришћење 

дигиталних уџбеника 

ИК Klett       онлајн вебинар 1 
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190 Лазовић 

Сузана 

          Соњини дани - 

манифестација 

  

191 Мишић 

Драгана 

Etwinning live и Ерасмус + 

Clean the Danube. Clean the. 

Black sea 

            

192 Весна 

Параушић 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР           

193 Весна 

Параушић 

Стратегија у раду да 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР           

194 Весна 

Параушић 

Онлајн обука за коришћење 

дигиталних уџбеника 

Биологије 

Klett           

195 Антић Анета Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

196 Ђолић 

Сузана 

Интернет учионица ОКЦ 630 К4 32     

197 Ђолић 

Сузана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

198 Ђолић 

Сузана 

Онлајн презентација уџбеника 

историје за средњу школу 

ИК Фреска     1     

199 Ђолић 

Сузана 

Менторски рад с Гавром 

Буразером 

            

200 Антић Анета Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

202 Јелић 

Мирјана 

Државни семинар из 

математике 

ДМС 345 К1 16     

203 Јелић 

Мирјана 

Интернет учионица ОКЦ 630 К4 32     

204 Јелић 

Мирјана 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

205 Ђуровић 

Љубица 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К4 16     

206 Ђуровић 

Љубица 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К3 16     

207 Ђуровић 

Љубица 

Прегледач на Окружном 

такмичењу из физике 

МПНТР и ДФС     5     

208 Ђуровић 

Марија 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МНПТР   К4 16     

209 Ђуровић 

Марија 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МНПТР   К3 16     

210 Ђуровић 

Марија 

Прегледач на Окружном 

такмичењу из физике 

МНПТР и ДФС     5     

211 Ђорђевић 

Николић 

Тамара 

Стечен примарни сертификат 

из рационално-емотивне и 

когнитивно-бихејвиоралне 

терапије 

Придружени 

тренинг центар 

Алберт Елис 

института из 

Њујорка 

  K3 K4   Интерно стручно 

усавршавање 

108 

212 Ђорђевић 

Николић 

Тамара 

Програм позитивног 

понашања  

Клет 72 K3 K4   Реализатор 

програма 

4 

213 Ђорђевић 

Николић 

Тамара 

Програм управљања стресом 

наставника и ученика „Зашто 

зебре немају чир?" 

Друштво 

педагога Србије 

265 К4   Реализатор 

програма 

8 

214 Стојановић 

Тијана 

Обука наставника за 

реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

МПНТР     24     

215 Тасић 

Владимир 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МНПТР   К4 16     

216 Тасић 

Владимир 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МНПТР   К3 16     

217 Стојановић 

Тијана 

Обука за запослене у 

образовању/ Дигитална 

учионица/ дигитално 

компетентан наставник- 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних материјала 

МПНТР     19,5     
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218 Ђорђевић 

Николић 

Тамара 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР 48 К3 18     

219 Дабић Маја Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К4 16     

220 Дабић Маја Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР     16     

221 Трпковић 

Сандра 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К4 16     

222 Трпковић 

Сандра 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР     16     

223 Башић 

Јасминка 

Онлајн презентација уџбеника 

биологије за средњу школу 

ИК Klett     1     

224 Башић 

Јасминка 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

MПНТР     16     

225 Башић 

Јасминка 

Онлајн обука за коришћење 

дигиталних уџбеника 

биологије за 1. разред 

гимназије и платформе еУчи 

ИК Klett     1     

226 Трпковић 

Сандра 

Онлајн презентација уџбеника 

биологије за средњу школу 

ИККlett     1     

227 Башић 

Јасминка 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР     16     

228 Михаиловић 

Оливера 

Примене вештачке 

интелигенције кроз IAMAI 

платформу 

Школа Рајак     1 онлајн вебинар   

229 Михаиловић 

Оливера 

Дигитално образовање 2021 EdTech Center     1 међународна 

конференција 

  

230 Михаиловић 

Оливера 

Обука за коришћење 

дигиталних уџбеника 

ИК Klett     1 онлајн вебинар   

231 Златановић 

Светлана 

Интернет учионица ОКЦ   К4 32     

232 Златановић 

Светлана 

Унапређење квалитета 

образовања кроз увођење 

испита на крају средњег 

образовања 

МПНТР     8     

233 Златановић 

Светлана 

Унапређење квалитета 

образовања кроз увођење 

испита на крају средњег 

образовања 

МПНТР     8     

234 Филиповић 

Сузана 

Дигитално образовање 2021 EdTech Center     1 међународна 

конференција 

  

235 Филиповић 

Сузана 

          онлајн час за 

ученике трећег 

разреда у сарадњи 

са наставницом 

Снежаном 

Марковић, тема 

„Увод у веб дизајн" 

  

236 Милутинови

ћ Владимир 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МНПТР   К4 16     

237 Милутинови

ћ Владимир 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МНПТР   К3 16     

238 Пантић Соња Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К3 16     

239 Пантић Соња Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К4 16     

240 Грујовић 

Данијела 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К3 16     

241 Грујовић 

Данијела 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К4 16     

242 Вешовић 

Ања 

Пропитивање родних улога 

кроз технику партиципативног 

театра - обука за тренере 

Асоцијација за 

сексуално и 

репродуктивно 

здравље Србије 

          

243 Вешовић 

Ања 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи 

ОКЦ 59 К3 36     

244 Вешовић 

Ања 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К3 16     
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245 Вешовић 

Ања 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МНПТР   К4 16     

246 Влашки 

Виолета 

Унапређење професионалних 

компетенција и организације 

наставе: годишњи семинар за 

професоре и наставнике 

руског језика 

Филолошки 

факултет 

870 К1 16     

247 Влашки 

Виолета 

Дигитална учионица - 

дигитално компетентан 

наставник 

ЗУОВ   К2 К4 36     

248 Марковић 

Снежана 

Програм обуке за наставнике 

информатике у ИТ одељењима 

гимназије – Примена рачунара 

3 

ЗУОВ   К1 16     

249 Марковић 

Снежана 

Развој стандарда у основном и 

средњем образовању обука за 

чланове радних група 

ЗВКОВ, 

МПНТР 

          

250 Марковић 

Снежана 

Дигитално образовање 2021 EdTech центар     6 конференција   

251 Влашки 

Виолета 

Унапређење капацитета школа 

за спровођење компетенција 

из модела компетенција за 

демократску културу Савета 

Европе у оквиру заједничког 

пројекта ЕУ/Се у Србији 

Квалитетно образовање за све 

(II) 

Канцеларија 

Савета Европе 

159

4/4 

  4 стручни скуп   

252 Влашки 

Виолета 

Припрема и обука наставника 

за образовно-васпитни рад са 

ученицима са визуелним 

сметњама у инклузивном 

образовању 

ОШ „Вељко 

Рамадановић" 

    8 едукација у оквиру 

Еразмус плус 

пројекта 

  

253 Иличин 

Данијела 

62. Републички зимски 

семинар 

Друштво за 

српски језик 

  К1 24 Семинар   

254 Иличин 

Данијела 

Пројектна настава у онлајн 

окружењу 

Налед и 

Connecting 

    1 Регионална 

конференција 

  

255 Иличин 

Данијела 

Дигитално обрзовање 2021 EdTech центар     6 Међународна 

конференција 

  

256 Иличин 

Данијела 

Развој међупредметних 

компетенција 

МПНТР   К2 К3 16 Обука   

257 Иличин 

Данијела 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР     16 Обука   

258 Иличин 

Данијела 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К3 К4 16 Обука   

259 Иличин 

Данијела 

Типови интеракција - 

наставник као медијатор 

комуникације 

Klett     1 Вебинар   

260 Иличин 

Данијела 

Ванредно стање психе - како 

сачувати себе у ванредним 

околностима 

Klett     1 Вебинар   

261 Иличин 

Данијела 

Од доброг плана, преко 

ефикасне евиденције до 

најбољих резултата и у време 

пандемије ковида 19 

Klett     1 Вебинар   

262 Иличин 

Данијела 

Дигитални алати и занати Klett     1 Вебинар   

263 Иличин 

Данијела 

Добро осмишљен пројекат као 

пут ка усвајању и освајању 

знања 

Klett     1 Вебинар   

264 Иличин 

Данијела 

Подршка ученицима у онлајн 

учењу 

Klett     1 Вебинар   

265 Иличин 

Данијела 

Стручна рецензија уџбеничког 

комплета за српски језик  

            

266 Иличин 

Данијела 

Лектура уџбеничког комплета 

за српски језик у 4. разреду 

основне школе 

            

267 Иличин 

Данијела 

Коауторски рад на 

Приручнику за српски језик у 

4. разреду основне школе 

            

268 Влашки 

Виолета 

Дигитално образовање 2021 Edtech centar     6 конференција   

269 Башић 

Људмила 

Државни семинар из 

математике 

ДМС 345 К1 16     
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270 Башић 

Људмила 

Интернет учионица ОКЦ 630 П2 32     

271 Башић 

Људмила 

ODYSSEY:Oxford Debata for 

Youths in Sciense Education 

(ERAZMUS) 

ЦПН       међународни 

пројекат , 

ЕРАЗМУС 

5 

272 Башић 

Људмила 

Супервизор за ТВ часове РТС 

Планета  2. разред , септ. 

МПНТР       Програм 

реализације наставе 

на даљину 

10 

273 Башић 

Људмила 

Супервизор за ТВ часове РТС 

Планета  3. разред , септ. 

МПНТР       Програм 

реализације наставе 

надаљину 

10 

274 Башић 

Људмила 

Стручна оцена рукописа 

уџбеничког комплета  за 

математику 

ЗУОВ       рецензија,рад у 

радним телима 

15 

275 Башић 

Људмила 

Општинско такмичење из 

математике, прегледач 

ДМС       такмичења 1 

276 Башић 

Људмила 

Окружно такмичење из 

математике, дежурство 

ДМС       такмичења 3 

277 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Онлајн и хибридна настава. 

како да створима услове да се 

учење заиста догоди? 

ЗВКОВ       онлајн обука 32 

278 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Општинско такмичење из 

математике, прегледач 

ДМС       такмичења 1 

279 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Окружно такмичење из 

математике, прегледач 

ДМС       такмичења 3 

280 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Окружно такмичење из 

математике, жалбе 

ДМС       такмичења 3 

281 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Општинско такмичење из 

математике, дежурство 

ДМС       такмичења 3 

282 Крлић 

Сретовић 

Јелена 

Пријемни испит за ученике 

надарене за информатику, 

прегледач 

МПНТР       интерно 

усавршавање 

5 

283 Андоновска 

Елена 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР     16     

284 Андоновска 

Елена 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР     16     

285 Дабић 

Костић 

Наташа 

Државни семинар из 

математике 

ДМС           

286 Дабић 

Костић 

Наташа 

Интернет учионица ОКЦ           

287 Дабић 

Костић 

Наташа 

Давање стручне оцене 

рукописа уџбеника: 

„Географија 8, уџбеника за 

осми разред основне школе 

аутора др Ненада Живковића 

и Ане Алексић, издавач: 

„Герундијум" из Београда 

ЗУОВ           

288 Дабић 

Костић 

Наташа 

Ревизија образовних 

стандарда за крај средњег 

образовања 

ЗВУКОВ           

289 Дабић 

Костић 

Наташа 

Предавач за ТВ часове, РТС 

Планета, 2. разред 

МПНТР           

290 Плазибат 

Сандра 

Обука за запослене - 

породично насиље 

МПНТР   К3 16     

291 Плазибат 

Сандра 

"Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

МПНТР   К3 16     

292 Плазибат 

Сандра 

          eTwinning projekat 

"The Museum" 

  

293 Бјелановић 

Миљана 

„Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

    К3 16     

294 Бјелановић 

Миљана 

Обука за запослене-породично 

насиље 

МПНТР   К3       

295 Златковић 

Татјана 

Базе података 3  ЗУОВ по 

решењу 

Министра 

      Сертификат у 

изради 
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296 Давинић 

Стевановић 

Јелена 

Припрема ученика за он-лине 

такмичење из физике 

            

297 Давинић 

Стевановић 

Јелена 

Прегледач задатака на 

окружном такмичењу из 

физике 

            

298 Давинић 

Стевановић 

Јелена 

Сарадња са Машинским и 

Етф-факултетом у изради 

матурског рада. 

            

299 Алуровић 

Данијела 

Објектно оријентисано 

програмирање  

ЗУОВ       Сертификат у 

изради 

  

300 Вујисић 

Данијела 

Обука за запослене-породично 

насиље 

      16     

301 Вујисић 

Данијела 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању 

   16   

 
 

7.3. Извештаји о одржаним угледним и огледним часовима 
 
 

- „Шекспир инспирише“ Весна Јевтић и Славица Влачо, одељење 4-9, 19.4.2021. Час је 

снимљен и постављен ученицима четвртог разреда и свим заинтересованим 

наставницима на линку: Shakespeare Inspires 

 

- Курс „Епидемија" тема: „Бактерије, вируси и протисти, Одговор домаћина на улазак 

бактерија и вируса“ Биљана Новаковић, одељења 3-2, 3-3, 31.3.2021. Часу 

присуствовале професорке Наташа Дабић Костић, математика, Оливера Михаиловић, 

информатика и Сандра Трпковић, биологија. 

 

- „Увод у веб дизајн” (Гугл мит), Снежана Марковић, одељења: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-

6, 3-7, 3-8, 3-9, 2.12, 3.12 и 4.12.2020. Часовима присуствовале Сузана Филиповић, 

Биљана Новаковић и Оливера Михаиловић. 

 

- „Позитивни карактери  и  аутентичне  личности  -  наши узори  и  инспирација“, 

Дубравка Носовић, ученици који похађају Психолошку секцију и Патријарх Павле 

секцију. 

 

- „Природа у бојама хемије“, Драгана Бранковић Срзић и Јасна Перић, друти разред. 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1dQYaxmleMiZzEpCxWM735_AiZ8-oDIfQ/view?usp=sharing
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8. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ШКОЛАМА, 

ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА, 

ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, НВО И ОСТАЛИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА   
 

 
Сарадња са факултетима, институтима, стручним друштвима   

 
Сарадња са факултетима, институтима и стручним друштвима школске 2020/21. је 

значајно онемогућена услед пандемије вирусом Ковид19. Наставници су остварили 

спорадичну сарадњу са овим институцијама.  

 

Остварена је сарадња са Асоцијациом „Дуга“, уз подршку Министарства здравља и 

Института за јавно здравље Србије путем пројекта „Безбедоносна култура у свету младих“. 

Ученици Шесте гимназије, постали су вршњачки едукатори у области безбедности младих. 

У оквиру изборног програма здравље и спорт подршку у материјалима за ученике 

пружао је и ове школске године Градски завод за јавно здравље. Такође, школа је сарађивала 

и са спортском омладинском организацијом „Spirit of youth“, подржаном од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта, 

Привредне коморе Србије у циљу оснаживања наставника и ученика у компетенцији 

одговорног односа према здрављу.  

Вишегодишња сарадња за немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ РС 

није изостала и ове године, с тим што се сарадња одвијала претежно онлајн путем предавања 

и панел дискусија у којима су учествовали ученици.   

У априлу месецу, Дом здравља Миријево, односно „Саветовалиште за младе“ у 

оквиру ДЗ, организовало је психолошке радионице за ученике првог, другог и трећег 

разреда, на тему емоција и асертивности.  

Ученици четвртог разреда у мају месецу посетили су први виртуелни сајам 

образовања у Републици Србији под називом „На који ћеш факс?“ како би се информисали 

о програмима високошколских установа (организатор Friendly HR). 

Школа је отворила своја врата и за студенте који су долазили на праксу (Факултет за 

спорт и физичко васпитање), као и за студенте који су долазили да промовишу факултете и 

позивају ученике да се прикључе такмичењима (Факултет организационих наука). 

 

Друштвено користан рад  

 
Црвени крст -   Већина активности, које су планиране, нису могле да се остваре због 

пандемије изааване вирусом Ковид19.  

Реализована je новембарска акција добровољног давалаштва крви, али у аутобусу 

Института за трансфузију крви на Цветковој пијаци. Одзив ђака и наставника је био веома  

слаб из горе наведених разлога. 

Традиционална акција „Један пакетић много љубави“ је реализован, али у мањем 

обиму.  

Није реализована пролећна акција добровољног давалаштва крви због пандемије, као 

и  припрема и обука ученика из области Прве помоћи и реалистичког приказа повреда, 

такође због пандемије. Предавања, која се одржавају сваке године за ученике 1, 2, и 3. 

разреда нису реализована. 
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Надамо се да ће ситуација у наредној школској години омогућити бољу реализацију 

активности.  

У име Црвеног крста захваљујем се свима који су омогућили одвијање свих 

планираних активности,  посебно ученицима акције прикупљања пакетића и помоћи у раду 

Црвеног крста. 

Јасминка Башић 
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9. УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ  

9.1        Резултати ученика на такмичењима у школској 2020/21. г.  

 

Презиме и име 

ученика 

Разред и 

одељење 

Предмет / област 

или назив 

такмичења 

Ранг 

такмичења 

Освојено 

место 

Наставник - 

ментор 

Напомена (у случају 

ранга „остало" и 

слично) 

 

 

3 Мандић Стефан III4 
Историја 

општинско остало 

Павловић 

Васо 

Није се одређивао 

ранг ученика који се 

нису квалификовали 

за окружно. 

 

 

4 Ненад Ранитовић II7 

Рачунарство и 

информатика републичко II 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

5 Стефановић Милица IV6 

Рачунарство и 

информатика републичко III 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

6 Савић Константин IV7 Предузетништво 

окружно 

(градско) II 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

7 Маринковић Драган IV7 Предузетништво 

окружно 

(градско) II 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

8 Мирковић Дуња IV7 Предузетништво 

окружно 

(градско) II 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

9 Марјановић Лена II1 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

10 Коман Софија II1 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

11 Аврамовић Анђела II1 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

12 Ранитовић Ненад II7 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

13 Трмчић Виктор II7 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

14 Прокић Матија II7 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

15 Милосављевић Ања II8 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

16 Иванежа Данило II8 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

17 Магдалинић Маша II8 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

18 Милосављевић Ања II8 Достигнућа младих 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

19 Иванежа Данило II8 Достигнућа младих 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

20 Савковић Анастасија II8 Достигнућа младих 

окружно 

(градско) остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

21 Кадијевић Василије II5 

Рачунарство и 

информатика републичко остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

22 Милосављевић Ања II8 

Рачунарство и 

информатика републичко остало 

Ћеранић 

Гордана 

 

 

 

23 Јосовић Тамара IV6 Социологија 

окружно 

(градско) III 

Бакић 

Тамара 

Такмичење је 

регионално, ученица 

се пласирала на 

републичко 

 

 

24 Марић Богдан IV2 Атлетика 

окружно 

(градско) II 

Вучак 

Дражен 

Штафета 4 * 100 м 

екипно 2. место на 

градском такмичењу 

 

 

25 Јовановић Милутин III10 Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

Скок у даљ на 

међуокружном 

такмичењу, Штафета 

4 * 100 м екипно 2. 

место на градском 

такмичењу 

 

 

26 Кадијевић Алекса IV2 Атлетика 

окружно 

(градско) II 

Вучак 

Дражен 

Штафета 4 * 100 м 

екипно 2. место на 

градском такмичењу 

 

 27 Досковић Стефан 

 

Атлетика окружно II Вучак Штафета 4 * 100 м  
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(градско) Дражен екипно 2. место на 

градском такмичењу 

28 Мисић Сергеј II2 Атлетика 

окружно 

(градско) I 

Вучак 

Дражен 

Дисциплина 1000 м 1. 

место на градском 

такмичењу 

 

 

29 Николић Робин I9 Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

 

 

 

30 Кнежевић Јована 

 

Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

 

 

 

31 Павловић Ива 

 

Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

 

 

 

32 Кадијевић Анђелија 

 

Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

 

 

 

33 Павловић Љубица 

 

Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

Пласман на 

међуокружно 

такмичење. 

 

 

34 Пуцаревић Олга I5 Пливање републичко III 

Влајић 

Андрија 

Олга је била и 1. 

место на градском 

такмичењу. 

 

 

35 Ћурчић Ива II4 Пливање 

окружно 

(градско) II 

Влајић 

Андрија 

 

 

 

36 Радичевић Милица 

 

Атлетика 

окружно 

(градско) III 

Вучак 

Дражен 

Треће место у скоку у 

вис 
 

 

37 Влајић Димитрије II10 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

38 Кадијевић Алекса IV2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

39 

Ђорић 

Максимилијан II10 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

40 Коровљев Жарко I7 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

41 Стојановић Марко I9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

42 Колунџија Марко I9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

43 Лукавац Урош II5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

44 Радичевић Никола I8 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

45 Бон Петар I5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 
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46 Јовановић Андрија II5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

47 Стојнић Лазар I6 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

48 Стојановић Никола I6 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

49 Маринковић Анђела IV2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

50 Маринковић Марија IV2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

51 Костић Мина IV6 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

52 Дурковић Тијана IV7 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

53 Цураковић Ања III3 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

54 Радичевић Милица III5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

55 Маријан Анђела III5 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

56 Ђурић Ања III9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

57 Кадијевић Анђелија II9 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

58 Раковић Ивона I2 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

59 Лапчевић Сара I8 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 
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на градском 

такмичењу 

60 Радивојевић Тамара IV4 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

61 Радојевић Милица III6 Одбојка 

окружно 

(градско) остало 

Влајић 

Андрија 

Прво место на 

општинском 

такмичењу, прво коло 

на градском 

такмичењу 

 

 

62 Марковић Михајло IV5 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

63 Мариновић Павле IV5 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

64 Стојановић Милош IV7 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

65 Стојковић Лазар IV7 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

66 Мандић Милан IV9 Кошарка 

окружно 

(градско) I 

Мандић 

Марко 

Прво место на 

градском такмичењу, 

прво место на 

општинском 

такмичењу 

 

 

67 Прековић Милан IV4 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 68 Петровић Растко IV2 Кошарка републичко остало Мандић Четврто место на  
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Марко републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

69 Игњатовић Петар III7 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

70 Радмиловић Петар III6 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

71 Лазаревић Стефан I7 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

72 Кенић Павле I6 Кошарка 

окружно 

(градско) I 

Мандић 

Марко 

Прво место на 

градском такмичењу, 

прво место на 

општинском 

такмичењу 

 

 

73 Станојевски Матеја I9 Кошарка републичко остало 

Мандић 

Марко 

Четврто место на 

републичком 

такмичењу, прво 

место на 

међуокружном 

такмичењу, прво 

место на градском 

такмичењу, прво 

место на општинском 

такмичењу 

 

 

74 Поповић Аљоша I7 Кошарка 

окружно 

(градско) I 

Мандић 

Марко 

Прво место на 

градском такмичењу, 

прво место на 

општинском 

такмичењу 

 

 

75 Николић Робин I9 Оријентиринг републичко I 

Мандић 

Марко 

Прво место на 

републичком 

такмичењу и 

највероватније 

пласман на светско 

првенство 

 

 

76 Николић Дара I8 Џудо 

окружно 

(градско) остало 

Мандић 

Марко 

4. место на градском 

такмичењу 
 

 77 Додевски Павле I1 Џудо окружно остало Мандић без пласмана  
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(градско) Марко 

78 Ванеса Митровић III4 Предузетништво  

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

пролаз на 

Међушколско 

такмичење 

 

 

79 

Теодора Спасић 

Алексић III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

Пролаз на 

Међушколско 

такмичење 

 

 

80 Александра Перић III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

Пролаза на 

Међушколско 

такмичење 

 

 

81 Мина Недељковић III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

Пролаз на 

Међушколско 

такмичење 

 

 

82 Катарина Радовић III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

83 
Александра 

Јанићијевић  III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

84 Ива Бошковић  III1 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

85 Анђела Цветковић  IV3 Предузетништво  

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

86 Милица Стојковић  IV2 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

87 Ања Шевић  IV2 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

88 

Теодора Машковић 

Ђери  IV3 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

89 Ана Грујић  IV3 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

90 Сара Радосављевић  III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

91 Катарина Филиповић  III4 Предузетништво 

окружно 

(градско) остало 

Ковачевић 

Ана 

 

 

 

92 Жарко Коровљев I7 Физика општинско 

 

Маринковић 

Тијана пласман на градско 
 

 

93 Лазар Стојиљковић I8 Физика општинско 

 

Маринковић 

Тијана пласман на градско 
 

 

94 Немања Максић I8 Физика општинско 

 

Маринковић 

Тијана пласман на градско 
 

 

95 Марко Стојановић I9 Физика општинско 

 

Маринковић 

Тијана пласман на градско 
 

 

96 Богдан Нешић I10 Физика општинско 

 

Маринковић 

Тијана пласман на градско 
 

 

97 Жарко Коровљев I7 Физика 

окружно 

(градско) 

 

Маринковић 

Тијана 

 

 

 

98 Лазар Стојиљковић I8 Физика 

окружно 

(градско) 

 

Маринковић 

Тијана пласман на државно 
 

 

99 Немања Максић I8 Физика 

окружно 

(градско) 

 

Маринковић 

Тијана 

 

 

 

100 Богдан Нешић I10 Физика 

окружно 

(градско) 

 

Маринковић 

Тијана пласман на државно 
 

 

101 Лазар Стојиљковић I8 Физика републичко остало 

Маринковић 

Тијана похвала 
 

 

102 Богдан Нешић I10 Физика републичко 

 

Маринковић 

Тијана 

ученик није могао да 

приступи такмичењу 

због тога што је био 

covid+ 

 

 

103 Алекса Новаковић III6 

Физика/Турнир 

младих физичара републичко 

 

Маринковић 

Тијана пласман у финале 
 

 

104 Николина Јовановић III6 

Физика/Турнир 

младих физичара републичко 

 

Маринковић 

Тијана пласман у финале 
 

 

105 Ива Пешић III5 

Физика/Турнир 

младих физичара републичко I 

Маринковић 

Тијана 

 

 

 

106 Ива Пешић III5 

Физика/International 

on-line competiton 

  

Маринковић 

Тијана 

учешће на 

међународном 

тимском такмичењу 

 

 107 Тијана Величковић I9 Биологија 

 

I Параушић 
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Весна 

108 Матија Шикић II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

 

 

 

109 Немања Стојковић II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

 

 

 

110 Милош Младеновић II10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

 

 

 

111 Алекса Димић II5 

Рачунарство и 

информатика 

  

Ђурић 

Лазовић 

Наташа 

пласман на 

Републичко 

такмичење "Дабар" 

 

 

112 Иван Мајер II10 Физика 

окружно 

(градско) остало 

Ђуровић 

Марија 

 

 

 

113 Стефан Рукавина II10 Физика 

окружно 

(градско) остало 

Ђуровић 

Марија 

 

 

 

114 Немања Стојковић II10 Физика 

окружно 

(градско) остало 

Ђуровић 

Марија 

 

 

 

115 Трмчић Теодора  IV5 Математика општинско остало 

Крлић 

Сретовић 

Јелена 

 

 

 

116 Бокчић Теодора IV6 Математика општинско 

 

Крлић 

Сретовић 

Јелена пласман на окружно 

 

 

117 Бокчић Теодора IV6 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Крлић 

Сретовић 

Јелена 

 

 

 

118 Нинковић Анђела IV6 Математика општинско 

 

Крлић 

Сретовић 

Јелена пласман на окружно 

 

 

119 Нинковић Анђела IV6 Математика 

окружно 

(градско) 

 

Крлић 

Сретовић 

Јелена похвала 

 

 

120 Голубовић Младен IV6 Математика општинско 

 

Крлић 

Сретовић 

Јелена пласман на окружно 

 

 

121 Голубовић Младен IV6 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Крлић 

Сретовић 

Јелена 

 

 

 

122 Петковић Јован I6 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Дабић 

Костић 

Наташа похвала 

 

 

123 Магделинић Маша II8 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Башић 

Људмила 

 

 

 

124 Гојковић Ана II8 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Башић 

Људмила 

 

 

 

125 Мајер Иван II10 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Башић 

Људмила 

 

 

 

126 Стојковић Немања II8 Математика 

окружно 

(градско) остало 

Башић 

Људмила 

 

 

 

127 Милошевић Марија III10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Златковић 

Татјана 

 

 

 

128 Марковић Урош III10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Златковић 

Татјана 

 

 

 

129 Јовановић Милутин III10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Златковић 

Татјана 

 

 

 

130 Радојевић Ирина III10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Златковић 

Татјана 

 

 

 

131 Остојић Вук III10 Програмирање 

окружно 

(градско) остало 

Златковић 

Татјана 
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9.2.          Успех на матурском испиту 

 
 

9.3. Успех у школској 2020/21. години 

 
АНАЛИЗА УСПЕХА  

 

разред број ученика просек одлични врло добри добри довољни недовољни неоцењени 

I 290 4,28 122 141 12 

 

2 3 

% 

  

42,07  48,62  9,84  -  0,69  1,03  

II 288 4,27 111 163 13 

 

1 

 % 

  

32,75  45,30  2,79  

 

2,09  13,24  

III 292 4,44 184 88 20 

   % 

  

40,75  41,44  1,37  0,34  11,30  4,11  

IV 263 4,43 141 79 3 0 2 38 

% 

  

53,61  30,04  1,14  - 0,76  14,45  

VI 1133 4,36  558 471 48 0 5 41 

% 

  

49,25 41,57 4,24 - 0,44 3,62 

 

 

АНАЛИЗА ВЛАДАЊА  

 

разред ученика примерно 

врло 

добро добро задовољавајуће незадовољавајуће неоцењени 

укупно са 

смањеним 

оценама из 

владања 

I 290 274 11 3 

  

2 14 

II 288 285 2 1 

   

3 

III 292 284 3 4 1 

  

8 

IV 263 260 2 

     VI 1133 1103 18 8 1 0 

 

25 

 
 

ШКОЛСКИ  ОДБОР 

 

____________________________ 

председник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех на 

матурском испиту 

Српски језик и 

књижевност 

Страни 

језика/математика    Матурски рад 

Општи 

успех 

 Одличан (5) 192 199 243 215 Одличан 

Врло добар (4) 61 47 12 45 Врло добар 

Добар (3) 9 15 5 2 Добар 

Довољан (2) 0 1 2 0 Довољан 

Недовољан (1) 0 0 0 0 Недовољан 

Укупно 262 262 262 262 

 Средња оцена 4,70 4,69 4,89 4,81 

 


