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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

1. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област српски језик и 

књижевност  

 

Руководилац Већа: Данијела Вујисић 

 

Чланови Већа:  

 

● Алексић Мина (замена Андреја Марковић), наставник српског језика и 

књижевности; 

● Васиљевић Леви Оливера, наставник српског језика и књижевности; 

● Влачо Славица, наставник српског језика и књижевности; 

● Вујисић Данијела, наставник српског језика и књижевности; 

● Иличин Данијела, наставник српског језика и књижевности; 

● Кречковић Тамара, наставник српског језика и књижевности; 

● Рајић Олгица, наставник српског језика и књижевности; 

● Чолаковић Јовановић Весна, наставник српског језика и књижевности; 

● Шандор Зринка, наставник српског језика и књижевности.



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

7 

Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и корекција 

Август ● Израда и усвајање ГП рада Чланови 

Стручног већа 

ГП рада Шесте 

београдске гимназије 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Септембар ● Израда, прегледање и анализа иницијалних 

тестова 

Чланови 

Стручног већа 

Тестови, општа анализа 

достављена пп-служби 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Октобар ● Реализација писмених задатака Чланови 

Стручног већа 

Вежбанке  У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Новембар ● Анализа резултата рада на крају првог 

класификационог периода 

Чланови 

Стручног већа 

Записник са састанка 

Стручног већа 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Децембар ● Реализација писмених задатака; анализа 

резултата рада на крају првог  полугодишта 
Чланови 

Стручног већа 

вежбанке, записници У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Јануар/ 

фебруар 

● Обуке професора (семинари, стручна 

предавања…)  

Чланови 

Стручног већа 

Сертификати У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Март ● Организација и реализација такмичења; 

реализација пилот матуре; припреме за 

матурски испит (менторства и консултације) 

Чланови 

Стручног већа 

Сертификати, матурски 

радови 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Април ● Анализа резултата рада на тромесечју; 

припреме за матурски испит (менторства и 

консултације) 

Чланови 

Стручног већа 

Записник, матурски 

радови 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Мај ● Такмичења; припреме за матурски испит 

(менторства и консултације);  
● Израда документа за ШП,  

● Израда документа Критеријуми оцењивања 

за област српски језик и књижевност 

Чланови 

Стручног већа 

Сертификати, матурски 

радови, постојећа 

документа 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 

Јун ● Реализација матурског испита;  
● Израда ГИ рада и предлога ГП 

Чланови 

Стручног већа 

Сертификати, матурски 

радови, постојећа 

документа 

У току школске године, чланови СВ 

појединачно и на састанцима СВ 
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Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Оливера Васиљевић Леви Српски језик и књижевност 2-7 (3,97); 2-9 (4,00); 4-3 (4,34); 4-6 (4,67); 4-7 (4,77) 

Славица Влачо Српски језик и књижевност 1-8 (4,56); 1-9 (4,42); 1-10 (4,15); 3-7 (4,48); 3-10 (4,40) 

Данијела Вујисић Српски језик и књижевност 2-1 (3,58); 2-2 (3,58); 4-1 (3,83); 4-2 (4,20) 

Данијела Иличин Српски језик и књижевност 1-7 (4,56); 4-5 (4,68) 

Тамара Кречковић Српски језик и књижевност 1-1(4,36); 1-2 (4,15); 3-1 (4,45); 3-3 (4,52) 

Андреја Марковић Српски језик и књижевност 2-4 (4.68); 2-8 (4.20); 2-10 (4.50) 

Олгица Рајић Српски језик и књижевност 2-3 (4,03); 2-5 (3,86); 2-6 (3,70); 4-8 (4,00); 4-10 (4,23) 

Весна Чолаковић Јовановић Српски језик и књижевност 1-3 (4,44); 1-5 (4,44);  3-2 (4,67); 3-8 (4,35); 3-9 (4,47) 

Зринка Шандор Српски језик и књижевност 1-4 (4,35); 1-6 (4,19); 3-4 (4,19); 3-5(3,59); 3-6 (3,63) 

 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, 

тип ИОП-а (1,2,3) 

План реализован у 

потпуности 

План реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Славица Влачо А.С. 3-7; ИОП1 *   

Весна Чолаковић Јовановић Л. К. 3-2; ИОП2 *   

 

 

                            Ваннаставне активности, секције  
Назив Имe и презиме наставника, улога 

Рецитаторска секција Весна Чолаковић Јовановић, руководилц секције 

Новинарска секција Зринка Шандор, руководилац секције 

Драмска секција Тамара Кречковић, Андреја Марковић, руководиоци 

Лингвистичка секција Данијела Иличин, руководилац секције 

Литерарна секциjа Олгица Рајић, Оливера Васиљевић Леви, руководиоци 

Посете позориштима Андреја Марковић, Оливера Васиљевић Леви 
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Учешће у школским и ваншколским пројектима/манифестацијама 
Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Ми и они други 
Весна Чолаковић Јовановић 

(сарадник и организатор) 

Октобар-јун 2021/2022, 

Београд (Музеј Југославије, Центар за културну 

деконтаминацију, „Магацин“) 

Животињска фарма Андреја Марковић Фебруар-април 2021/2022, 

Шеста београдска гимназија 

Српска модерна, посета изложби Јована 

Дучића - филм  
Славица Влачо ,,Новембарски дани Соње Жарковић” 

Шеста београдска гимназија 

 

 

Рад у стручним органима школе 
Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Оливера Васиљевић Леви Члан стручног већа и члан Тима за културне активности школе 

Славица Влачо Члан стручног већа и члан Тима за инклузију 

Данијела Вујисић 
Руководилац  Стручног већа за област српски језик и књижевност,  члан Педагошког колегијума, 

руководилац Разредног већа за други разред, члан Тима за обезбеђивање квалитета рада установе 

Данијела Иличин Члан стручног већа 

Тамара Кречковић Члан стручног већа и координатор Актива за развојно школско планирање 

Андреја Марковић Члан стручног већа и члан Тима за самовредновање 

Олгица Рајић Члан стручног већа и члан Тима за професионални развој – стручно усавршавање наставника 

Весна Чолаковић Јовановић Члан стручног већа и члан Тима за инклузију 

Зринка Шандор Члан стручног већа и члан Тима за информисање 
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Постигнућа ученика на такмичењима 
  

Презиме и име ученика 

 

Одељење 

 

Предмет/област или назив 

такмичења 

 

Ранг 

такмичења 

Освојено 

место 

Наставник ментор Напомена (у 

случају ранга 

"остало" и 

слично ) 

1. Јовановић Милан  18 Републичко такмичење из 

српског језика 

Републички 8. Славица Влачо  

2. Брковић Матеја 310 Републичко такмичење из 

српског језика 

Републички 4.  Славица Влачо  

3. Граовац Душан 110 Књижевна олимпијада Републички 8. Славица Влачо  

4. Граовац Мила 19 Књижевна олимпијада Републички 7.  Славица Влачо  

5. Ђорђевић Давид 33 Књижевна олимпијада Републички  Тамара Кречковић  

6. Дебељевић Лука 38 Књижевна олимпијада Републички 4. Весна Чолаковић 

Јовановић 

 

7. Ђорђевић Ђорђе 37 Републичко такмичење у 

рецитовању 

Републички 4. Весна Чолаковић 

Јовановић 

 

8. Миљковић Мартина 410 Беседништво Републички 1. Олгица Рајић  

9. Стојановић Марко 29 Српски језик Републички  Оливера Леви  

10. Ванић Милица 18 Окружно такмичење из 

српског језика 

Окружно 4. Славица Влачо  

11. Павић Ања 110 Окружно такмичење из 

српског језика 

Окружно  Славица Влачо  

12. Николић Андрија 110 Окружно такмичење из 

српског језика 

Окружно 4. Славица Влачо  

13. Стојковић Немања 310 Окружно такмичење из 

српског језика 

Окружно  Славица Влачо  

14. Базић Илија 37 Књижевна олимпијада Окружно  Славица Влачо  

15. Бен Давид Лена 42 Књижевна олимпијада Окружно  Данијела Вујисић  

16. Дебељевић Лука 38 Окружно такмичење из 

језика 

Окружно   Весна Чилаковић 

Јовановић 
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17. Ђорђевић Маја 29 Српски језик Окружно  Оливера Леви  

18. Јовановић Стефан 17 Српски језик Окружно  Данијела Иличин  

19. Ђорић Француски 

Максимилијан 

310 Општинско такмичење из 

српског језика 

Општинско  Славица Влачо  

20. Миланов Вељко 110 Општинско такмичење 

српски језик 

Општинско  Славица Влачо  

21. Васовић Александра 18 Књижевна олимпијада Општинско  Славица Влачо  

22. Јовановић Милан 18 Књижевна олимпијада Општинско  Славица Влачо  

23. Живковић Соња 18 Књижевна олимпијада  Општинско  Славица Влачо  

24. Мајер Јована 17 Српски језик Општинско  Данијела Иличин  

25. Гошић Марија 22 Књижевна олимпијада Општинско  Данијела Вујисић  

26. Бурсаћ Вера 21 Књижевна олимпијада Општинско  Данијела Вујисић  

27. Мирчић Невена 48 Поезија Звездаријада 1. Олгица Рајић  

28. Балиновац Александра 44 Глума Звездаријада 1. Андреја Марковић  

29. Исаковић Сара 44 Глума Звездаријада 1. Андреја Марковић  

30. Гегић Дамир 44 Кратка прича Звездаријада похвала Андреја Марковић  

31. Мандић Стефан 44 Есеј Звездаријада похвала Андреја Марковић  

 

 

Стручно усавршавање, укупан број бодова 
Предмет 

Име и презиме наставника 
Број стечених бодова на усавршавању 

Српски језик и књижевност Интерни Екстерни 

Оливера Васиљевић Леви 34 52 

Славица Влачо 98 / 

Данијела Вујисић 38 24 

Данијела Иличин 211 80 

Тамара Кречковић 22 / 

Андреја Марковић 56 48 

Олгица Рајић 100 52 

Весна Чолаковић Јовановић 58 32 

Зринка Шандор 39 32 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

2. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област први страни језик 

– енглески језик 

  

Руководилац Већа: Сандра Плазибат 

Чланови Већа:    

● Алимпијевић Наташа, професор енглеског језика; 

● Антић Анета, професор енглеског језика (приправник); 

● Вучићевић Јована, професор енглеског језика (замена Смуђа Љиљана); 

● Јарић Александра, професор енглеског језика; 

● Јевтић Весна, професор енглеског језика; 

● Милијев Марија, професор енглеског језика; 

● Михајловић Горан, професор енглеског језика; 

● Плазибат Сандра, професор енглеског језика; 

● Стојиљковић Ана, професор енглеског језика.
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Август ● Усвајање плана Стручног већа 

● Избор руководиоца Стручног већа 

● Подела часова и задужења 

● Договор о могућој набавци наставних средстава 

● Анализа рада Стручног већа 

Стручно 

веће 

Реализовани задаци Проблема није било. 

Септембар ● Планирање писмених задатака и контролних вежби 

● Дефинисање и усаглашавање критеријума чланова  

Стручног већа 

● Израда иницијалних тестова у првом разреду 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Планирани термини 

Извештај о резултатима 

на иницијалним 

тестовима 

Извештај о изради 

Иницијалних тестова послат 

6.10.2021.Није било 

проблема у планирању 

писмених провера. 

Октобар ● Планирање корелације са сродним предметима 

● Планирање међусобних посета часовима 

● Стручно усавршавање 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Планирање угледних 

часова 

 

Новембар ● Идентификација ученика за допинску и додатну наставу 

● Предлог мера за побољшање успеха 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Реализација часови 

допунске и додатне 

наставе Адаптација ради 

побољшања резултата 

Почетак рада са ученицима 

за допунску и додатну 

наставу. 

Децембар ● Анализа међусобних посета часовима 

● Проблеми у реализацији наставе 

● Стручно усавршавање 

● Анализа рада Стручног већа 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

  



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

14 

Јануар/ 

фебруар 

● Планирање писмених задатака и контролних вежби 

● Идентификација ученика за допинску и додатну наставу 

● Припрема за такмичења 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Планирани термини 

Реализација часова 

допунске и додатне 

наставе 

 

Март ● Планирање корелације са сродним предметима 

● Дорада докумената о критеријумима и областима за 

оцењивање 

● Идентификација ученика за допинску и додатну наставу 

● Анализа успеха донетих мера 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Предати документи са 

допуном о формативном 

оцењивању и кратким 

вежбама 

 

Април ● Анализа реализације и успеха свих облика наставно-

образовног рада 

● Пилотирање државне матуре 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Спроведена пилот 

државна матура 

 

Мај ● Предлог мера за побољшање успеха 

● Анализа успеха на пилот државној матури 

● Стручно усавршавање 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно 

веће 

Предлог мера за 

остваривање бољих 

резултата на државној 

матури 

Предато мишљење о тесту 

из енглеског језика на пилот 

матури, 24.05.2022. 

Јун ● Усвајање плана рада Стручног већа за школску 2022/23. 

годину 

● Избор руководиоца Стручног већа 

● Подела часова и задужења 

● Договор о могућој набавци наставних средстава 

● Разматрања могућности за формирање секција 

● Стручно усавршавање 

● Анализа успеха  

● Анализа рада Стручног већа 

 

Стручно 

веће 

Предати извештаји и 

планови 
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● Анализа реализације и успеха свих облика наставно-

образовног рада 

● Проблеми инструктивне наставе са ванредним ђацима 

● Сарадња са одељенским старешинама 

 

 

Успех ученика и просечне оцене 
Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Наташа Алимпијевић Енглески језик 4-8 (4,35); 4-9 (4,57) 

Анета Антић Енглески језик 4-7 (4,93) 

Александра Јарић Енглески језик 1-3 (4,28); 1-4 (4,32); 1-10 (4,40);  3-1 (4,16); 3-2 (4,67); 3-10 (4,55) 

Весна Јевтић Енглески језик 1-5 (4,53); 1-6 (4,39); 1-7 (4,72);  2-5 (4,50); 2-6(4,37); 2-7 (4,39); 2-10 (4,67);  3-9 (4,53); 4-6 (4,13) 

Марија Милијев Енглески језик 2-8 (4,50); 2-9 (4,45) 

Горан Михајловић Енглески језик 1-8 (4,72); 1-9 (4,87); 3-5 (3,90); 3-6 (3,90) 

Сандра Плазибат Енглески језик 2-1 (3,71); 2-2 (3,81);  4-1 (4,03); 4-2 (4,27); 4-10 (4,32) 

Љиљана Смуђа Енглески језик 2-3 (4,53); 2-4 (4,68); 4-3(4,34); 4-4 (4,58); 4-5 (4,89) 

Ана Стојиљковић Енглески језик 1-1(4,12); 1-2 (4,33); 3-3 (4,77); 3-4 (4,58); 3-7(4,41); 3-8 (4,71) 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, 

тип ИОП-а (1,2,3) 

План реализован у 

потпуности 

План реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Александра Јарић Л.К. 3-2; ИОП2 *   
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Ваннаставне активности, секције 

Назив Имe и презиме наставника; улога 

English Club Александра Јарић, руководилац секције 

Посета позоришном фестивалу Ангажман фест, представа „Животињска фарма“, Позориште Дадов Весна Јевтић, координатор 

Хуманитарна акција „Новогодишњи пакетићи за децу улице“ Весна Јевтић, координатор  

Посета фестивалу „Белдокс“, вијетнамски документарни филм „Деца измаглице“ Весна Јевтић, координатор  

Дан ружичастих мајица (школска акција за промовисање ненасиља и толеранције) Весна Јевтић, координатор  

Посета манифестацији „Мај – месец математике” Весна Јевтић, координатор  
 

Учешће у школским и ваншколским пројектима/манифестацијама 
Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Драмска игра „Животињска фарма“ Сандра Плазибат, координатор 01.04.2022. Свечана сала 

Међународна сарадња - eTwinning Сандра Плазибат, аутор/координатор Прво полугодиште, Twinspace платформа за сарадњу 

Међународни конкурс „Marco &Alberto 

Ippolito“, Италија 
Сандра Плазибат, координатор Друго полугодиште, онлајн размена материјала 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Наташа Алимпијевић Члан стручног већа 

Анета Антић Члан стручног већа 

Александра Јарић 
Руководилац Разредног већа одељењских старешина трећег разреда и члан Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Весна Јевтић 
Члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и ментор колегиници Љиљани 

Смуђи 

Марија Милијев Члан стручног већа 

Горан Михајловић Члан стручног већа 

Сандра Плазибат Руководилац стручног већа, члан Педагошког колегијума и координатор Пројектног тима 

Љиљана Смуђа Члан стручног већа 

Ана Стојиљковић Члан стручног већа 
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Постигнућа ученика на такмичењима 

 Презиме и име 

ученика 

Одељење Предмет/област или 

назив такмичења 

Ранг такмичења Освојено 

место 

Наставник 

ментор 

Напомена (у случају ранга 

"остало" и слично ) 

1. Спасојевић Душан 41 Енглески језик Градско 3. Сандра Плазибат  
2. Поповић Аљоша 48 Енглески језик Републичко 3. Анета Антић  
3. Мирчић Невена 48 Енглески језик Републичко  Анета Антић похвалница 

 

Стручно усавршавање,  укупан број бодова 

Предмет 
Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

Енглески језик Интерни Екстерни 

Наташа Алимпијевић / / 

Анета Антић 15 48 

Александра Јарић 2 16 

Весна Јевтић 39 62 

Марија Милијев 48 24 

Горан Михајловић / / 

Сандра Плазибат 63 32 

Љиљана Смуђа 5 32 

Ана Стојиљковић 25 8 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

2.1. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област други страни 

језик  

  

Руководилац Већа: Соња Пантић 

Чланови Већа:    

● Баковић Светлана, наставник латинског језика; 

● Богићевић Марија, наставник латинског језика; 

● Влашки Виолета, наставник руског језика; 

● Златановић Светлана, наставник немачког језика; 

● Лововић Лазарела, наставник немачког језика; 

● Марковић Душица, наставник немачког језика; 

● Пантић Соња, наставник француског језика; 

● Рашевић Јелена, наставник француског језика; 

● Стојановић Тијана, наставник немачког језика. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација 

и корекција 

Август ● Усвајање плана стручног већа 

● Избор руководиоца стручног већа 

● Подела послова 

Стручно веће Реализовани задаци  

Септембар ● Планирање писмених задатака и контролних вежби 

● Дефинисање и усаглашавање критеријума чланова  

стручног већа 

● Израда и спровођење иницијалних тестова  

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће Планирани термини 

Резултати иницијалних 

тестова 

 

 

Октобар ● Планирање корелације са сродним предметима 

● Планирање међусобних посета часовима 

● Стручно усавршавање 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће   

Новембар ● Идентификација ученика за допинску и додатну 

наставу 

● Анализа успеха на првом класификационом периоду 

и предлог мера за побољшање успеха 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће Реализација часови 

допунске и додатне 

наставе, извршена анализа 

успеха предложене мере 

 

Децембар ● Предлог тема за матурске радове Стручно веће Предложене теме  

Јануар/ 

фебруар 

● Планирање писмених задатака и контролних вежби 

● Идентификација ученика за допунску и додатну 

наставу 

● Припрема за такмичења 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће Планирани термини  

Реализација часова 

допунске и додатне 

наставе 
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Март ● Планирање корелације са сродним предметима 

● Дорада докумената о критеријумима и областима за 

оцењивање 

● Идентификација ученика за допинску и додатну 

наставу 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће   

Април ● Анализа реализације и успеха свих облика наставно-

образовног рада 

● Пилотирање државне матуре 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће Спроведена пилот 

државна матура, 

прегледање тестова 

 

Мај ● Анализа успеха на пилот државној матури 

● Стручно усавршавање 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће   

Јун ● Усвајање плана рада Стручног већа за школску 

2022/23. годину 

● Избор руководиоца Стручног већа 

● Подела часова и задужења 

● Договор о могућој набавци наставних средстава 

● Разматрања могућности за формирање секција 

● Стручно усавршавање 

● Анализа успеха  

● Анализа рада Стручног већа 

● Анализа реализације и успеха свих облика наставно-

образовног рада 

● Сарадња са одељенским старешинама 

Стручно веће Предати извештаји и 

планови 
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Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Светлана Баковић Латински језик 1-1 (2,70); 1-2 (2,88); 1-3 (3,16); 1-4 (3,00); 1-5 (3,50); 1-6 (2,74); 1-7 (3,47); 1-8 (3,25);  1-9 (3,32) 

Марија Богићевић Латински језик 2-1 (3,48); 2-2 (3,16); 2-3(3,16); 2-4 (3,81) 

Виолета Влашки Руски језик 1-4 (4,33); 1-8 (4,33); 2-2 (3,78); 2-7 (3,80); 3-1 (3,89); 3-7 (3,75); 4-3 (4,75); 4-6 (4,30) 

Светлана Златановић Немачки језик 1-3 (4,03); 1-4 (4,06); 1-6 (4,00); 3-2 (3,47); 3-3 (3,81); 3-4 (4,54); 3-5 (3,62); 3-8 (4,03); 3-9 (3,77) 

Лазарела Лововић Немачки језик 1-2 (3,88); 1-5 (4,35); 1-7 (4,06); 1-9 (4,39) 

Душица Марковић Немачки језик 
2-5 (3,68); 2-6 (3,58); 2-8 (3,67); 4-1 (4,75); 4-2 (4,17); 4-4 (4,52); 4-5 (4,60); 4-6 (4,75); 4-7 (4,86); 

4-9 (4,21) 

Соња Пантић Француски језик 1-5 (4,83); 1-6 (4,80); 1-8 (4,86); 3-6 (4,79);  3-7 (4,50); 4-3 (4,95); 4-5 (4,94) 

Јелена Рашевић Француски језик 2-1 (3,89); 2-4 (4,17); 2-7 (3,67); 2-8 (4,33); 2-9 (4,00); 4-1 (3,90) 

Тијана Стојановић  Немачки језик 2-1 (4,73); 2-2 (4,81); 2-3 (4,41) 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, 

тип ИОП-а (1,2,3) 

План реализован у 

потпуности 

План реализован 

делимично 
План није 

реализован 

Соња Пантић Л.К, 3-2; ИОП2 *   

Соња Пантић А.С, 3-7; ИОП1  *  

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима/манифестацијама 
Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Е твининг пројекат ,,Twictionnary” Виолета Влашки, члан пројектног тима Онлајн, јануар-март 2022. 

Пројекат Државна матура Светлана Златановић; члан радне групе за немачки језик До јула 2022, ЗВКОВ 

Животињска фарма Јелена Рашевић, сарадник на преводу и изговору за француски језик 01.04.2022. године у свечаној сали 
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Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Светлана Баковић Члан стручног већа и члан Тима за самовредновање рада школе 

Марија Богићевић 
Члан стручног већа, члан Актива за развојно школско планирање,  библиотека - менторство за рад у библиотеци, 

ревизији фонда и рад у БИСИС-у са колегиницом Данијелом Антоновић 

Виолета Влашки Члан стручног већа 

Светлана Златановић Члан стручног већа, ментор колегиници Лазарели Лововић, члан Актива за школско развојно планирање 

Лазарела Лововић Члан стручног већа и члан Тима за информисање  

Душица Марковић Члан стручног већа 

Соња Пантић Члан стручног већа и члан Педагошког колегијума 

Јелена Рашевић Члан стручног већа и члан Тима за културне активности школе 

Тијана Стојановић  Члан стручног већа  

 

Стручно усавршавање, укупан број бодова 

Предмет Име и презиме наставника Број стечених бодова на усавршавању 

Интерни Екстерни 

Латински језик 
Марија Богићевић 13 16 

Светлана Баковић 8 36 

Немачки језик 
Светлана Златановић 63 40 

Лазарела Лововић 8 40 

Душица Марковић 8 / 

Тијана Стојановић 8 8 

Руски језик Виолета Влашки 23 32 

Француски језик 
Јелена Рашевић 90 24 

Соња Пантић 32 28 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

3. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област друштвених наука  
 

Руководилац Већа: Марија Филиповић 

Чланови Већа:    

● Бакић Тамара, наставник социологије;  

● Ђорђевић Николић Тамара, наставник грађанског васпитања;  

● Живанић Љиља, наставник психологије;  

● Ковачевић Ана, наставник грађанског васпитања; 

● Маловић Љиљана, наставник филозофије;  

● Мандић Драгана, наставник грађанског васпитања;  

● Милутиновић Владимир, наставник филозофије;  

● Носовић Дубравка, наставник психологије;  

● Петрановић Јелена, наставник верске наставе;  

● Полић Данило, наставник филозофије;  

● Рашевић Јелена, наставник грађанског васпитања;  

● Рондовић Будимир, наставник социологије;  

● Татић Јована, наставник грађанског васпитања;  

● Филиповић Марија, наставник грађанског васпитања. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 
Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Септембар ● Подела задужења 

● Израда и усаглашавање годишњих планова 

рада 
● Израда месечних планова рада са исходима 

● Организација рада у кобинованом моделу, 

Гугл учионица 

● Сарадња са БФСПЦ (студенти у оквиру 

реализације Стручне праксе) 

Сви чланови стручног 

већа  

 

 

Јелена Петрановић 

Записник; Годишњи 

извештај 

Извештај о 

хоспитовању 

студената 

Сачињени планови; 

Отворене Гугл учионице 

за сваки предмет и 

одељење; коришћење 

Гугл драјва за 

достављање планова;  

Расподела послова 

извршена. 

Октобар ● Израда плана писаних провера знања Чланови већа, осим 

наставника који предају 

изборне предмете 

ЕсДневник Израђен план, 

електронски дневник. 

Новембар ● ,,Зелени искорак” учешће у манифестацији 

НДСЖ 

● ,Интердисциплинарни час ,,Пољубац” 
● „Зелени искорак“, координација активности, 

манифестација НДСЖ 

● Анализа резултата успеха на првом 

класификационом периоду.  

Јована Татић 

 

Љиљана Маловић Козић 

 

Марија Филиповић 

Извештај о 

реализацији 

манифестације 

„Новембарски дани 

СЖ;  

Припрема за час; 

Успех ученика – 

електронски дневник 

Реализоване у 

потпуности предвиђене 

активности у оквиру 

манифестације 

„Новембарски дани“. 

Одржан 

интердисциплинарни 

час.  

Децембар ● Теме за матурске радове 

● Консултације са ученицима за матурске 

радове, менторски рад 

● Сарадња са Црвеним Крстом општине 

Звездара 

Сви чланови већа осим 

наставника изборних 

предмета; Јасминка 

Башић, наставници ГВ, 

Јелена Петрановић 

Теме за матурске 

радове, Подаци о 

изабраним темама за 

матурске радове, 

Есдневник – 

консултације; 

Есдневник – часови, 

гостовања 

Одређене и усвојене 

теме за матурске радове; 

менторство и 

консултације 

Сачињен план, саставни 

део Годишњег плана. 

Остварена сарадња са 

ЦК, предавања.  
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Јануар/ 

фебруар 

● Успостављање сарадње са Филозофским 

факултетом, развијање базе бивших 

студентата ФФ 
● Анализа успеха ученика на првом 

полугодишту  

Сви чланови већа; 

Филозофски факултет 

Београд 

 

 

Мејлови; 

Есдневник 

Реализовано; 

Континуирана сарадња и 

комуникација са ФФ 

Март ● Професионална оријентација 

● Припрема за такмичење (континуирано) 

Наставници грађанског 

васпитања  

Љиљана Маловић Козић, 

Данило Полић  

Материјали; 

Учешће на 

такмичењима 

Реализовано 

Април ● Професионална оријентација 
● Ангажовање на пилотирању пројекта 

,,Државна матура” 

Организовање гостовања студената 

Филозофског факултета, катедра за 

андрагогију 

Наставници грађанског 

васпитања; 

Сви чланови већа; 

Марија Филиповић 

Материјали;  

дежурства, решења; 

дешифровање; 

Есдневник - час 

Реализовано 

Мај ● Комисије за прегледање матурских радова и 

реализација матурских испита 

● Професионална оријентација 
● Дорада критеријума за оцењивање 

Чланови већа који су 

чланови комисијама 

 

Матурски радови, 

записници 

Дорада критеријума за 

оцењивање је у току. 

Јун-aвгуст ● „Дани   Патријарха  Павла   -  
             СВЕТЛОСТ,  ЉУБАВ  и  ЖИВОТ“ 

 

 

 

 

 

● Концерт „Музика Шесте гимназије“ 
 

 

 

● Израда Извештаја о раду Стручног  већа за  

школску  2021/22. 

Јелена  Петрановић,  

Дубравка Носовић 

Љиљана Маловић,  

Јована  Татић,  

Душка  Кисин,   

Олгица  Рајић. 

 

Владимир Милутиновић 

 

Сви чланови СВ 

 

Записник  са  

састанка, 

Годишњи  извештај  

 

 

 

 

 

Записник са састанка, 

Годишњи извештај,  

 

Годишњи план, Гугл 

Сачињен  извештај, 

саставни  део  

Годишњег  извештаја 

 

 

 

 

Сачињен Извештај, 

саставни део Годишњег 

извештаја 

Сачињен План, саставни 

део Годишњег плана 
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● Израда  Плана о раду СВ за шк. 22/23. 

● Израда планова личног стручног 

усавршавања за шк 22/23. 
● Избор уџбеника за шк. 22/23.  
● Предлог поделе часова за шк. 22/23.  

 диск, табела за 

поделу часова, 

табела уа уџбенике 

  

Годишњи план, 

Извештај 

Сачињени планови 

усавршавања, прилог 

Годишњем плану 

Извршен избор уџбеника 

Сачињен предлог поделе 

часова 

 

 

Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет  Одељења и просечна оцена на крају године 

Тамара Бакић  Социологија 4-1 (4.31); 4-2 (4.57); 4-3 (4.59); 4-4 (4.65); 4-5 (4.71); 4-6 (4.57); 4-7 (4.90); 4-8 (4.55) 

Тамара Ђорђевић Николић Грађанско васпитање 2-1; 2-3; 2-5; -7; 2-9; 2-10; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-7; 4-9; 1-10 -  описне оцене. 

Љиља Живанић Психологија 2-1 (4,52); 2-2 (4,39); 2-3 (4,22); 2-4 (4,55); 2-5 (4,36); 2-10 (4,44); 3-10 (4,85) 

Ана Ковачевић Грађанско васпитање 4-5, 4-6 – описне оцене. 

Љиљана Маловић Филозофија 3-1 (4,35); 3-2 (4,41); 3-3 (4,61); 3-4 (4,3); 4-1 (4,45); 4-2 (4,80); 4-3 (4,66); 4-4 (4,71). 

Драгана Мандић Грађанско васпитање 2-8; 4-8 – описне оцене. 

Владимир Милутиновић Филозофија 3-5 (4,17); 3-6 (4,33); 3-7 (4,31); 3-8 (4,58); 3-9 (4,53); 4-5 (4,89); 4-6 (4,87); 4-7 

(4,87); 4-8 (4,58); 4-9 (4,73) 

Дубравка Носовић Психологија 2-6 (4,33); 2-7 (4,32);  2-8 (4,17);  2-9 (4,34) 

Јелена Петрановић Верска настава Сви разреди и одељења -  описне оцене. 

Данило Полић Филозофија 4-10 (4,55) 

Јелена Рашевић Грађанско васпитање 2-2; 2-4; 2-6 - описне оцене. 

Будимир Рондовић Социологија 4-9 (4,37); 4-10 (4,45) 

Јована Татић Грађанско васпитање 1-1; 1-2; 1-4; 1-6; 1-8; 1-10; 3-1; 3-4; 3-6; 3-8 - описне оцене. 

Марија Филиповић Грађанско васпитање 1-3; 1-5; 1-7; 1-9; 3-2; 3-3; 3-5; 3-7; 3-9; 3-10 - описне оцене. 
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Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип 

ИОП-а (1,2,3) 

План реализован у 

потпуности 

План реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Јелена Петрановић Л.К. 3-3; ИОП2 *   

Владимир Милутиновић А.С. 3-7; ИОП1 *   

Јована Татић А.С. 3-7; ИОП1 *   

Љиљана Маловић Л.К. 3-2; ИОП2 *   

 

Ваннаставне активности, секције 
Назив Имe и презиме наставника; улога Преглед активности, време реализације 

Синапса, психолошка секција Дубравка Носовић, руководилац Група ученика и предметни наставник су посетили   САНУ и 

пратили предавања о Јовану Дучићу на научном скупу поводом 

150 година од рођења нашег  истакнутог песника, добили смо 

монографију Јована Дучића - поклон за библиотеку Шесте 

београдске  гимназије; 

 

Група ученика и предметни наставник су учествовали на 

предавањима 11. Међународне манифестације „Недеља свести о 

мозгу“, рад ученика 2-9 је похваљен и награђен и био изложен у 

Галерији науке и технике САНУ у Београду; 

 

Децембар 2021. САНУ,  март 2022. САНУ и Културни 

центар Београда  

 

Више у Извештају о раду секције  
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Секција „Активан грађанин“ Ана Ковачевић, руководилац „Отворени подаци за одрживи развој“ Канцеларија за 

информационе технологије и електронску управу и Програм 

Уједињених нација за развој у Србији, уз подршку Владе 

Уједињеног Краљевства; 25. март 2022. Добрачина 55. Београд. 

 

,,Школа за културу мира, ненасиља и демократије у образовању - 

Баци пет!”. Центар за одговорну акцију. 15. април 2022.  

Светогорска 4. 

 

Више у Извештају о раду секције 

Дебатно-филозофска секција  Владимир Милутиновић, руководилац Извештај о раду секције 

Концерт „Музика Шесте гимназије 

- ученици свирају за крај школске 

године“ 

Владимир Милутиновић, координатор 23. и 24. јун 2022. Шеста београдска гимназија, извештај о 

ваннаставној активности. 

Друштвене активности као 

наставник сарадник испред НВ у 

Ученичком парламенту 

Ана Ковачевић, руководилац УП Континуирано током школске године, више о активностима 

Ученичког парламента у Извештају о раду Ученичког парламента 

Новембарски дани Соње Жарковић Марија Филиповић, координатор 

активности ,,Зелени искорак“ 

новембар 2021; Шеста београдска гимназија 

Новембарски дани Соње Жарковић Љиљана Маловић, координатор 

активности јавног часа - Пољубац у 

корелацији са ликовном културом и 

колегиницом Биљаном Бодирогом 

29 новембар 2021. Шеста гимназија -конференцијска сала - 12 и 30 

часова 

Секција „Патријарх Павле“ Јелена Петрановић, руководилац  

Новембарски дани Соње Жарковић Јована Татић, организатор изложбе и 

уређивања кабинета  

Школа, хол, новембар 2021. 

Дани Патријарха Павла Јована Татић, реализатор програма 16.6.2022. Школа 
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Пројекти у школи и ван школе 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

„Дани  Патријарха  Павла  -   

  Светлост, Љубав  и  Живот“ 

Јелена  Петрановић  и  Дубравка  Ј. Носовић   - 

координатори  Пројекта  

јун 2022, манастир Раковица, Шеста 

београдска  гимназија 

eTwininng активности ,,Дечија права – Ученички 

парламенти у школама /Children's Rights - School 

Student Council“ 

Ана Ковачевић координатор за школу-сарадник у 

европском онлајн пројекту eTwininng 

Платформа еТwininng од 10.9.2021 

до 1.7.2022. 

Пројекат ,,Култура и друштво“ Тамара Бакић, руководилац Током школске године 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Тамара Бакић  Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа  

Тамара Ђорђевић Николић 

Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа, координатор Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, координатор Тима за инклузивно образовање, члан педагошког 

колегијума, члан испитног одбора, учешће у раду школског одбора; учешће у раду Ученичког парламента, 

учешће у раду испитне комисије, учешће у раду комисије за награђивање 

Љиља Живанић Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа; члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Ана Ковачевић Члан наставничког већа, одељенских већа, члан Стручног већа природних наука и члан Стручног већа 

друштвенх наука, одељенски старешина, коoрдинатор Ученичког парламента, члан Пројектног тима 

Љиљана Маловић Члан наставничког већа, одељенских већа, члан стручног већа, менторски рад са колегом Данилом Полићем 

Драгана Мандић Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа  

Владимир Милутиновић Члан наставничког већа, одељенских већа, члан стручног већа и координатор Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

Дубравка Носовић Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа  

Јелена Петрановић Члан наставничког већа, одељенских већа, члан стручног већа и члан Тима за културне активности школе 

Данило Полић Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа  

Јелена Рашевић Члан наставничког већа, одељенских већа, члан Стручног већа за област страних језика, члан Стручног већа 

за област друштвених наука и члан Тима за културне активности школе 

Будимир Рондовић Члан наставничког већа, одељенских већа, стручног већа  

https://live.etwinning.net/projects/project/309622
https://live.etwinning.net/projects/project/309622
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Јована Татић Члан стручног већа, члан Тима за  заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

(записничарка), записничарка на седницама Наставничког већа 

Марија Филиповић 

Руководилац већа, члан Педагошког колегијума, члан Стручног актива за развојно школско планирање, 

координатор Тима за самовредновање, члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, члан 

Тима за инклузивно образовање, члан Тима за каријерно вођење и саветовање, члан Школске матурске 

комисије (пилот државне матуре), учешће у раду Комисије за награђивање и испитних одбора 

 

Постигнућа ученика на такмичењима* 

 Презиме и 

име ученика 

 

Одељење 
Предмет/област или назив 

такмичења 

Ранг такмичења Освојено 

место 

Наставник 

ментор 

Напомена (у случају ранга 

„остало“ и слично ) 

1. Миљковић 

Мартина 
410 

Републичко такмичење из 

беседништва 

Прва награда за 

аргументацију и 

садржај 

1. Љиљана 

Маловић 

Козић 

 

2. Толић 

Вукашин 
41 

Републичко такмичење из 

беседништва 

Почасна медаља  Љиљана 

Маловић 

Козић 

 

3. Величковић 

Тијана 
29 

Психологија -  Међународна  

манифестација 

Интернац.  Дубравка  Ј.  

Носовић  

Рад  награђен - на   

Излжби  Галерије  науке  и  

технике  САНУ   

4. Катарина  

Јовановић 
29 

Психологија -  Међународна  

манифестација 

Интернац.  Дубравка  Ј.  

Носовић 

Рад  награђен - на  Излжби  

Галерије  науке  и  технике  

САНУ   

* 24. такмичење у беседништву, Љиљана Маловић, менторски рад у корелацији са српским језиком и књижевношћу и колегиницом 

Олгицом Рајић, 16.03.2022, гимназија Светозар Марковић - Нови Сад; 

XI српска олимпијада филозофије СОФИЈА 2022, Љиљана Маловић и Данило Полић, менторски рад са учеником, 05.04.2022, 

Пожаревачка гимназија 
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Стручно усавршавање, укупан број бодова* 

Предмет Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

Интерни Екстерни 

Социологија Тамара Бакић 44 64 

Будимир Рондовић 10 36 

Психологија Љиља Живанић / 32 

Дубравка Носовић / 90 

 

Филозофија 

Љиљана Маловић 32 / 

Владимир Милутиновић 28 8 

Данило Полић 20 59,5 

Верска настава Јелена Петрановић 50 44 

 

Грађанско васпитање 

Тамара Ђорђевић Николић 228 8 

Драгана Мандић 40 8 

Јована Татић 65 28 

Марија Филиповић 82 84 

*Бодови стручног усавршавања за друге наставнике овог стручног већа налазе се у подацима њихових матичних стручних већа 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

4. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област историје 

 

Руководилац Већа: Жељко Матић  

Чланови Већа:    

● Ђолић Сузана, наставник историје; 

● Маријан Владо, наставник историје;  

● Матић Жељко, наставник историје;  

● Мишић Драгана, наставник историје; 

● Павловић Васо, наставник изборног програма основеи геополитике и појединац, 

група и друштво; 

● Павловић Шудић Љиљана, наставник историје. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време реализације Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Август ● Израда годишњих наставних планова Сви чланови већа   

Септембар ● Израда оперативних наставних планова Сви чланови  већа   

Октобар ● Организација рада допунске наставе Сви чланови већа   

Новембар ● Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

Сви чланови већа   

Децембар ● Избор матурских тема Матић Жељко, 

Павловић Васо, 

Мишић Драгана, 

Маријан Владо 

  

Јануар/фебруар ● Анализа успеха на полугодишту Сви чланови већа   

Март ● Организација општинског такмичења за Звездару и 

Вождовац 

Матић Жељко, 

Мишић Драгана 

  

Април ● Организација градског такмичења у Дванаестој 

беградској гимназији 

Матић Жељко, 

Маријан Владо 

  

Мај ● Организација републичког такмичења у Пироту Матић Жељко, 

Мишић Драгана, 

Маријан Владо 

  

Јун ● Подела часова 

● Избор уџбеника 

● Израда годишњег извешта и плана рада СВ 

Сви чланови  већа   
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Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Сузана Ђолић  Историја 1-1 (4,27); 1-2 (4,21); 1-3 (4,12); 1-4 (4,71); 3-1 (4,45); 3-2 (4,30); 3-3 (4,61); 3-4 (4,71) 

Жељко Матић Историја 2-1 (3,71); 2-2 (3,65); 2-3 (3,44); 2-4 (3,90); 4-1 (3,34); 4-2 (3,90); 4-3 (3,75); 4-4 (3,71) 

Владо Маријан Историја 2-5 (3,71); 2-6 (4,19) 

Драгана Мишић Историја 1-10 (4,00);  2-7 (4,03); 2-8 (3,97); 2-9 (3,90); 2-10 (4,50) 

Љиљана Павловић Шудић Историја 1-5 (4,97); 1-6 (4.84); 1-7 (4,91); 1-8 (4,91); 1-9 (4,68); 3-5 (4,97); 3-6 (4,80); 3-7 (4,86); 

3-8 (4,77); 3-9 (4,93) 

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Clean Danube Clean Black Sea Драгана Мишић 8-11.11.2022. Будимпешта 

Државна матура  Драгана Мишић Цела школска година 

Животињска фарма Жељко Матић, учесник у истраживачком пројекту Од фебруара до априла 2022. 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Ђолић Сузана Члан већа и члан Тима за самовредновање рада школе 

Маријан Владо Члан већа 

Матић Жељко Руководилац већа, члан Педагошког колегијума, члан Тима за информисање, члан Актива за развојно школско 

планирање 

Мишић Драгана Члан већа, члан Тима за професионални развој,  ментор Ивани Мекић - Геодетска школа 

Павловић Васо Члан већа, члан Школске матурске комисије (пилот Државне матуре), члан Тима за каријерно вођење 

Павловић Шудић Љиљана. Члан већа 
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Постигнућа ученика на такмичењима 

 Презиме и име 

ученика Одељење Предмет/област или 

назив такмичења 

Ранг такмичења Освојено 

место 

Наставник 

ментор 

Напомена (у случају 

ранга "остало" и 

слично) 
1. Мандић Стефан 44 Историја Републичко 3. Матић Жељко  

2. 
Васковић Александар 34 Историја Градско 2. Ђолић Сузана пласман на 

републичко 

3. 
Дебељевић Лука 38 Историја Градско 3. Павловић Шудић 

Љиљана 

пласман на 

републичко 

4. 
Ранитовић Ненад 37 Историја Градско 3. Павловић Шудић 

Љиљана 

пласман на 

републичко 

5. 
Вукашиновић Катарина 13 Историја Општинско 3. Ђолић Сузана пласман на градско 

6. 
Марковић Павле 24 Историја Општинско 3. Матић Жељко пласман на градско 

7. 
Петковић Јован 26 Историја Општинско 3. Маријан Владо пласман на градско 

8. 
Јевтић Мила 32 Историја Општинско 2. Ђолић Сузана пласман на градско 

9. 
Смољан Душан 34 Историја Општинско 3. Ђолић Сузана пласман на градско 

 

Стручно усавршавање, укупан број бодова 

Предмет 
Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

 

 

Историја 

Интерни Екстерни 

Сузана Ђолић  / 

Жељко Матић  36 

Владо Маријан  29 

Драгана Мишић 47 48 

Љиљана Павловић Шудић  8 

Наставници који су напредовали у звању: Драгана Мишић - напредовање у звање самосталног педагошког саветника. Посебан 

Извештај о раду у звању није направљен јер није било задужења у школи.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

5. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област математике 

 

Руководилац Већа: Мирјана Јелић  

Чланови Већа:    

● Башић Људмила, наставник математике; 

● Дабић Костић Наташа, наставник математике;  

● Јелић Мирјана, наставник математике;  

● Кнежевић Јован, наставник математике;  

● Крлић Сретовић Јелена, наставник математике;  

● Лазовић Сузана, наставник математике; 

● Павловић Александра (замена Ристановић Зоран) наставник математике;  

● Перуничић Јасмина, наставник математике; 

● Стојановић Ивана, наставник математике.
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Август ● Израђени су глобални  планови рада наставника за наредну 

школску годину 

Чланови   

Септембар ● Израда и анализа иницијалних тестова 

● Направљен је план израде писемних провера знања 

● Почиње се са реализацијом допунске и додатне  наставе 

Чланови   

Октобар ● Александри Павловић је именован ментор Ивана 

Стојановић 

● Почиње праћење ученика са више недовољних оцена, 

неоцењених и ИОП и траје целе наставне године 

Чланови   

Новембар ● Извршена је анализа успеха ученика на крају првог 

класификационог периода и дати су предлози за 

унапређење наставе 

Чланови   

Децембар ● Избор тема за матурски рад 

● Планирање одласка на стручно усавршавање које 

организује ДМС за време зимског распуста 

Чланови   

Јануар/фебруар ● Реализовано општинско такмичење у школи 

● Учествовање ученика на окружном такмичењу из 

математике 

● Анализа успеха ученика на крају другог класификационог 

периода 

●  

 

Јован Кнежевић, 

Александра 

Павловић, 

Мирјана Јелић, 

Ивана 

Стојановић 
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Март ● Организовање математичких такмичења „Мислиша 2022“ 

и „Кенгур без граница 2022“ 

Људмила 

Башић, 

Александра 

Павловић, 

Мирјана Јелић, 

Јован Кнежевић 

  

Април ● Прегледање пробне државне матуре 

● Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 

● Реализација огледног часа Математика- моделовање 

проблема у реалном контексту и примена интеграла у 

решавању реалних проблемских ситуација. 

● Учествовање на конкурсу EduGejming Центра за 

промоцију науке и Нордеус фондације 

Чланови 

Наташа Дабић 

Костић, 

Сузана Лазовић 
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Мај ● Учествовање ученика на државном такмичењу из 

математике 

● Организовање Математичке олимпијаде средњих школа 

РС (Екипно првенство средњих школа РС у математици) 

● Прегледање пријемног испита за ИТ одељење и дежурство 

на жалбама 

 

 

 

 

 

Јован Кнежевић, 

Људмила 

Башић, Мирјана 

Јелић, 

Јован Кнежевић 

Наташа Дабић 

Костић 

Јелена Крлић 

Сретовић 

Ивана  

Стојановић 

Сузана Лазовић 

Зоран 

РистановићМирј

ана Јелић 

  

Јун ● Учествовање ученика на финалном такмичењу „Кенгур без 

граница“ 

● Организовање припремне наставе за ученике који су 

упућени на поправни испит 

● Израђен је план за наредну школску годину као и предлог 

поделе часова 

 

 

 

Људмила Башић 

Људмила Башић 

Наташа Дабић 

Костић 

Јасмина 

Перуничић 

Мирјана Јелић 

чланови 

 И ове школске 

године се настава 

није одвијала по 

кабинетима 
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Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Људмила Башић Математика 1-3 (2,94); 1-9 (3,35); 3-8 (3,48); 3-10 (3,60) 

Наташа Дабић Костић Математика 2-5 (3,18); 2-6 (2,67); 4-3 (4,59); 4-7 (4,43) 

Мирјана Јелић Математика 1-2 (3,12); 1-8 (3,41); 3-3 (2,90); 3-4 (2,48); 3-5 (2,29) 

Јован Кнежевић Математика 2-3 (2,41); 4-8 (2,61); 4-9 (2,57); 4-10 (2,86) 

Јелена Крлић Сретовић Математика 1-5 (3,97); 1-6 (3,61); 4-1 (3,00); 4-4 (3,48); 4-5 (3,86) 

Сузана Лазовић Математика 2-1 (2,55); 2-2 (2,84); 2-4 (3,13); 2-9 (3,10); 2-10 (3,56) 

Јасмина Перуничић Математика 2-7 (2,74); 2-8 (3,20); 4-2 (2,9); 4-6 (3,47) 

Зоран Ристановић Математика 1-1 (4,27); 1-7 (4,38); 3-1 (4,23); 3-2 (3,93); 3.7 (3,93) 

Ивана Стојановић Математика 1-4 (3,61); 1-10 (4,00); 3-6 (2,97); 3-9 (3,20) 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника 
Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-а 

(1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Наташа Дабић Костић У.С. 4-3; ИОП1 *   

Зоран Ристановић Л.К. 3-2; ИОП2 *   

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место 

реализације 

Новембарски дани Соње Жарковић – школска манифестација 

Сузана Лазовић, организатор манифестације 

и координатор неких активности 
Новембар 2021. у 

школи 

Girls Go Circular, Европски институт за иновације и технологије и 

Достигнућа младих у Србији 
Сузана Лазовић, школски координатор 

Новембар - децембар 

2021. у школи 

ЕдуГејминг, Центар за промоцију науке и Нордеус фондација Сузана Лазовић, ментор Април  2022. 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

41 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Људмила Башић Члан већа, члан Наставничког већа, члан Стручног актива за развојно планирање 

Наташа Дабић Костић 
Члан већа, члан Наставничког већа, члан Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Јован Кнежевић Члан већа, члан Наставничког већа 

Сузана Лазовић 

Члан већа, члан Наставничког већа, координатор Тима за каријерно вођење и саветовање, 

члан Пројектног тима, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

Јасмина Перуничић Члан већа, члан Наставничког већа, члан Тима за самовредновање 

Јелена Крлић Сретовић Члан већа, члан Наставничког већа, члан Тима за професионални развој 

Мирјана Јелић Руководилац већа, члан Наставничког већа, члан Педагошког колегијума 

Ивана Стојановић 
Члан већа, члан Наставничког већа, менторство (Александра Павловић); члан Стручног 

актива за развој Школског програма 

 

Учешће у раду установа Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Име и презиме наставника Установа,  улога 

Људмила Башић Завод за унапређивање образовања и васпитања - давање стручне оцене квалитета рукописа 

Људмила Башић 
Завод за унапређивање образовања и васпитања - рад у комисији за израду програма за четврти разред ИТ 

одељења 

 

  



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

42 

Постигнућа ученика на такмичењима 
  

Презиме и име ученика 

 

Одељење 

 

Предмет/област или назив 

такмичења 

 

Ранг 

такмичењ

а 

Освојено 

место 

Наставник 

ментор 

Напомена (у 

случају ранга 

„остало“ и 

слично ) 

1. 

Стојковић Немања 310 Математичко, Финално  -Кенгур без 

граница,-међународна мат.смотра      

Међународ

но 

3. Људмила Башић  

2. Стојковић Немања 310 Математика, ДМС Дражавно 3. Људмила Башић  

3. 

Стојковић Немања 310 Математика, Архимедес, 

Математички турнир- 

Мат.олимпијада средњих школа РС 

Државно 2. Људмила Башић Појединачна 

награда за 

3.разред 

4. Граовац Данило 410 Математика Државно 2. Јован Кнежевић  

5. Марковић Урош 410 Математика Државно 3. Јован Кнежевић  

6. Стојковић Немања 310 Математика, ДМС Окружно 2. Људмила Башић  
7. Мајер Иван  310 Математика, ДМС Окружно 3. Људмила Башић  
8. Павловић Ј. Лука 210 Математика Окружно 3. Сузана Лазовић  
9. Лужњанин Милош 210 Математика Окружно учешће Сузана Лазовић  
10. Нешић Богдан 210 Математика Окружно учешће Сузана Лазовић  
11. Саватовић Стефан 210 Математика Окружно учешће Сузана Лазовић  

12. Петковић Jован 26 Математика Окружно учешће Наташа Дабић 

Костић 
 

13. Милосављевић Милица 49 Математика Окружно 8. Јован Кнежевић  
14. Граовац Данило 410 Математика Окружно 12. Јован Кнежевић  
15. Марковић Урош 410 Математика Окружно 9. Јован Кнежевић  

16. Стојковић Немања 310 Математичко - Кенгур без граница Остало 3. Људмила Башић  

17. Стојковић Немања 310 Математика, Мислиша Основни 3. Људмила Башић  
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Стручно усавршавање, укупан број бодова 

Предмет  

Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

Математика 

Интерни Екстерни 

Људмила Башић 89 24 

Наташа Дабић Костић 28 52 

Мирјана Јелић 31 52 

Јован Кнежевић 18 90 

Јелена Крлић Сретовић 18 52 

Сузана Лазовић 105 64 

Јасмина Перуничић 78 32 

Зоран Ристановић 0 0 

Ивана Стојановић 18 52 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

6. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област природних наука 

 

Руководилац Већа: Драгана Бранковић Срзић  

Чланови Већа:    

● Антанасијевић Бојана, наставник хемије; 

● Башић Јасминка, наставник биологије; 

● Бранковић Срзић Драгана, наставник хемије; 

● Грујовић Данијела, наставник хемије;  

● Вукмирица Ивана, наставник биологије; 

● Ковачевић Ана, наставник географије; 

● Параушић Весна, наставник биологије; 

● Перић Јасна, наставник географије; 

● Стојановић Предраг, наставник географије; 

● Петруновић Снежана, наставник биологије;  

● Тасић Владимир, наставник хемије; 

● Трпковић Сандра, наставник биологије. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Август ● Усаглашеност годишњих и 

оперативних планова на основу 

програма настава и учења 

Сви чланови већа Извештај у есдневнику  

Септембар ● Израда, реализација и анализа 

иницијалних тестова и базе задатака 

Сви чланови већа Извештај у есдневнику  

● Ноћ истраживача Драгана Бранковић 

Срзић 

Снежана Петруновић  

Google classroom 

 

 

Октобар ● Стручно усавршавање 

● Израда, реализација и анализа 

иницијалних тестова и базе задатака 

унутрашње и спољашње из каталога 

Сви чланови већа 

 

 

  

● Извођење часова са ИКТ-ом 

● „Тектонски покрети, настанак и 

обликовање рељефа у одељењу“ 

Ана Ковачевић 

сарадник и Јасна 

Перић предавач 

Угледан час, корелација и 

анализа, дискусија 

Више оваквих часова 

 

Новембар ● Културна манифестација 

„Новембарски дани Соње Жарковић“ 
Сандра Трпковић, 

Јасминка Башић, 

Снежана Петруновић, 

Бојана Антанасијевић 

Извештај Наставак рада на 

међународним 

пројектима размене 

ученика и наставника 
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● Мобилност ученика и наставника у 

Будимпешту према пројекту 

Ерасмус+ КА229, ”Clean Danube 

Clean Black Sea” 

Ана Ковачевић и 

Драгана Мишић 

Сертификати, еуропас  

 

 

Анализа постигнутог 

успеха на нациналном и 

светском нивоу 

(учествовало 99 земаља) 

● „Географическийдиктант“ у Руском 

дому 
Ана Ковачевић и Јасна 

Перић 

Тестирање, сертификати, 

поклон књиге 

● Фестивал зелене културе „Green fest“ Снежана Петруновић Google classroom  

Децембар ● Културно образовне манифестације у 

школи УНХЦР „Добродошли у моју 

земљу“ 

Ана Ковачевић и Јасна 

Перић 

  

● Активности Junior achievementa JA 

Serbia. Регионално такмичење 

“Изазов специјал” у области 

Предузетништва 

● „Добро дошли у моју земљу“ 

Ана Ковачевић 

координатор и 

одељења 

Јасна Перић 

Ана Ковачевић 

Ученици 

Национални конкурс 

Шесте београдске 

гимназије, МПНТР и 

Делегације ЕУ у Србији 

Свечана додела награда 

за учеснике из целе 

Србије у све три 

категорије 

Јануар/фебруар ● Припрема изложбе и изложба 

посвећена љубави и традицији  
Драгана Бранковић 

Срзић 

 

 

Хемија, географија, 

биологија 
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● Заједнички час Географије и 

Социологије „Урбанизација као 

светски процес“ и „Од цитаделе до 

мегалополиса“ 
● Рад на пројекту за сертификат Плаве 

школе Европе  “EuropeanBlueschool” 
● Уређење карте у холу школе са QR 

кодовима према школама 

партнерима 

Ана Ковачевић, 

Тамара Бакић, 

ученици одељења  

Јасна Перић, Ана 

Ковачевић 

 

  

Март ● „Упознај град да би га што више 

волео“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

  

● Радионица „Шта изазива зависност?“ Драгана Бранковић 

Срзић 

  

● Мобилност ученика и наставника „- 

Беч према пројекту Ерасмус+ КА229 

“Clean Danube Clean Black Sea” 

Ана Ковачевић и Јасна 

Перић 

Сертификати Наставак међународне 

размене 

● Међупредметна корелација Примене 

рачунара и Географије на видео 

филмовима „Игре из разних регија 

Србије“ 
● Припрема ученика, тестова и 

организација школског такмичења из 

биологије 
● Сарадња са гимназијом „Доситеј 

Обрадовић“ у Темишвару 

Ана Ковачевић, 

Снежана Марковић, 

ученици 

Сви наставници 

биологије 

Јасна Перић 

Ученици школе  

 

Видео као дигитално 

наставно средство 

Извештај 

Одржана онлајн 

радионица за реализацију 

пројекта ROSE 

Упоредна анализа рада и 

остварености предвиђених 

програмских садржаја у 

онлајн настави 

Коришћење видеа на 

часовима Географије 
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Април ● Радионица „Шта изазива стрес?“ Драгана Бранковић 

Срзић 

  

● Радионица „Како пушење делује на 

организам?“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија-биологија 

● Радионица „Физичке и хемијске 

особине алкохола“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија-биологија 

 

● Јавни час: ,,Допринос хемије 

данашњој цивилизацији" (од кризе 

друштва ка друштву знања кроз 

призму биографије Фрица Хабера и 

Карла Боша) 

Владимир Тасић, 

Данило Полић, 

Владимир 

Милутиновић, Драгана 

Мишић 

Јавни час; 

Дискусија на тему, дебата 

са ученицима, PPT 

презентације 

Хемија-Историја-

Филозофија 

 

● Изложба „Желим да разумеш - права 

детета кроз призму дечијег 

стваралаштва“ у Централном холу 

Дома Народне скупштине Републике 

Србије, у организацији Пријатељи 

деце Србије и Народна скупштина 

Републике Србије.  

Сандра Трпковић Дискусија на тему, дебата 

са ученицима 

Биологија, ликовна 

култура, српски језик и 

књижевност 

 

● Изложба „Практична примена 

природних пигмената“ 

Снежана Петруновић Презентација практичних 

радова у холу школе 

Извештај у есдневнику 

● Изложба „Еволуција“ у Галерији 

природњачког музеја у Београду 
Јасминка Башић Дискусија на часовима 

вежби 

Биологија 

● Посета Ботаничкој башти Јасминка Башић Дискусија на часовима 

вежби 

Биологија 
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● Дежурство и прегледање на 

тестовима Државне матуре 

 

● Сарадња са гимназијом „Никола 

Тесла“ у Будимпешти 

 

● Сусрет с колегама у Будимпешти 

Сви чланови већа 

 

Јасна Перић ученици 

школе 

 

Јасна Перић 

Отворена учионица: у 

сусрет крају школске 

године припрема 

манифестације 

„Пантљике“ 

 

Размена искустава 

Размена искуства у 

припреми завршнице 

матураната 

Упоредна анализа 

успеха и постигнутих 

резултата матураната 

Примена примера добре 

праксе 

Мај ● Ноћ музеја, посета музејима  Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Радионица „Алкохоли у природним 

наукама“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Отворена врата лабораторије - посета 

Хемијском факултету 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Предавање „Љуби, љуби ал главу не 

губи“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија - биологија 

● Посета музеју Симе Лозанића 

Хемијски факултет 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Хемијски факултет, Радионица 

“Алкохолизам” 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Предавање „Козметички препарати у 

21. веку“ др Стеван Благојевић, 

Шеста бгд гимн. 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Предавање „Утицај алкохола на 

организам“, др Маја Шумар, Шеста 

бгд гимн. 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија 

● Припрема ученика и одлазак на оре 

ниво такмичења из биологије 
наставници биологије Извештај  
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● Припрема ученика и одлазак на 

републички ниво такмичења из 

биологије 

Весна Параушић, 

Јасминка Башић, 

Ивана Вукмирица 

Извештај  

● Национална географска олимпијада 

НГО, Центар за таленте  
Ана Ковачевић, 

Центар за талентe 

Такмичење Наставак такмичења 

● Мобилност ученика и наставника у 

Констанцу према пројекту Ерасмус+ 

КА229 ,,Clean Danube Clean Black 

Sea,, 

Ана Ковачевић и Јасна 

Перић 

  

● Изложба „Еволуција“ у Галерији 

природњачког музеја у Београду 
Сандра Трпковић и 

Весна Параушић 

Дискусија на тему, дебата 

са ученицима 

Биологија 

Јун ● Сређивање кабинета Драгана Бранковић 

Срзић; Тасић 

Владимир 

 Хемија 

● Хуманитарна акција „Чеп за 

хендикеп“ 

Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хуманитарна акција 

● Радионица „Алкохоли и вера“ Драгана Бранковић 

Срзић 

 Хемија - Верска настава 

● „Инклузивност као интегрални део 

конципирања политика усресређених 

на циљеве одрживог развоја“ 

Ана Ковачевић 

,,Центар за одрживи 

развој 011“ 

Семинарски радови Трећа оцена ученика са 

ових радова 

● Аудиција за формирање Школског 

бенда 

Сандра Трпковић Договор о даљем раду 

секције 

Музичка култура 

● Манифестација „Музика у Шестој 

гимназији“ 

Сандра Трпковић и 

Владимир 

Милутиновић 

 Музичка култура 
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● Такмичење „Први глас Звездаре“ у 

оквиру манифестације 

„Звездаријада“ 

 

● Изложба: Објекти културне баштине 

под заштитом УНЕСКО-а у Србији 

Сандра Трпковић 

 

Јасна Перић 

Израђени панои у холу 

школе 

Учешће ученика у 

истраживачком раду 

Музичка култура 

Уметност, култура, 

ИКТ, наука, обрaзовање 

 

Успех ученика и просечне оцене 
Име и презиме наставника Предмет Одељење, просек оцена 

Антанасијевић Бојана Хемија 2-1 (3,00); 2-2 (3,23); 2-5 (3,18); 2-9 (3,28); 2-10 (3,72); 4-5 (4,29); 4-6 (3,87);  

4-7 (4,47) 

Башић Јасминка Биологија 2-1 (3,42); 4-5 (4,32); 4-6 (4,77); 4-7 (4,83); 4-8 (4,32); 4-9 (4,40); 4-10 (3,82) 

Бранковић Срзић Драгана Хемија 1-5 (3,75); 1-8(3,41); 1-9 (4,45); 1-10(3,7); 3-7 (4,76); 3-8 (4,81); 3-9 (4.83) 

Грујовић Данијела Хемија 1-1 (3,36); 1-2 (3,88); 1-3 (3,41); 1-4 (3,65); 1-6 (3,77); 1-7 (4,12); 3-5 (3,45); 

3-6 (3,70) 

Вукмирица Ивана Биологија 1-3 (4.16); 1-4 (4.42); 1-5 (4.34); 1-6 (4.35): 1-7 (4.62); 1-8 (4.59): 1-9 (3.97); 3-2 (4.67): 

3-4 (4.65); 3-10 (4.55) 

Ковачевић Ана Географија 1-1 (4,61); 1-2 (4,61); 1-3 (4,75); 1-4 (4,71); 2-6 (4,15); 2-7 (4,81); 2-8 (4,23); 2-9 (4,41); 

2-10 (4,78) 
Параушић Весна Биологија 2-5 (3,03); 2-7 (2,90); 2-8 (3,33); 2-9 (3,03); 3-1 (3,97); 3-5 (2,86); 3-6 (2,90) 

Перић Јасна Географија 1-5 (4,84); 1-6 (3,87); 1-7 (4,56); 1-8 (4,31); 1-9 (4,39); 1-10 (3,95); 3-4 (3,74); 3-6 (3,83); 

3-7 (4,14); 3-8 (4,32) 

Стојановић Предраг Географија 2-1 (4,58); 2-2 (4,71); 2-3 (4,50); 2-4 (4,77); 2-5 (4,43); 3-1 (4,74); 3-2 (4,48); 3-3 (4,61); 

3-5 (4,31); 3-9 (4,73) 

Петруновић Снежана Биологија 1-1 (4,15); 1-2 (4,15) 

Тасић Владимир Хемија 2-3 (4,09); 2-4 (4,26); 2-6 (4,00); 2-7 (3,74); 2-8 (4,10); 4-8(4,52); 4-9(4,63) 

Трпковић Сандра Биологија 2-2 (3,32); 2-3 (3,22); 2-4 (3,81); 2-6 (3,48); 3-3 (4,10); 3-7 (3,59); 3-8 (3,87), 3-9 (3,70) 
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Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-

а (1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Ивана Вукмирица Л.К. 3-2; ИОП2 *   

Сандра Трпковић С.А. 3-7; ИОП1 *   

Драгана Бранковић Срзић С.А. 3-7; ИОП1 *   

Јасна Перић С.А. 3-7; ИОП1  *  

 

Вананставне активности, секције  
Планинарска секција Ана Ковачевић, руководилац 

Чаробна хемија Драгана Бранковић Срзић, руководилац 

Зелено срце Јасминка Башић, руководилац 

УНЕСКО клуб Јасна Перић, руководилац 

Сарадња са Црвеним крстом Јасминка Башић, руководилац, Драгана Бранковић Срзић 

Посета Ботаничкој башти и Галерији природњачког музеја Наставници биологије 

Сарадња са Центром Руског географског друштва у Србији Јасна Перић, руководилац 

Звездаријада Сандра Трпковић, координатор 

 

Учешће у пројектима унутар и ван школе; манифестације 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; 

улога 
Време и место реализације 

Остваривање пројекта. „Примене рачунара“ и Географија, 

заједнички видео материјал на тему из Географије „Народне 

игре разних регија Србије“ 

Ана Ковачевић, ментор  Настава географије, кабинет одељења 2-10 

Дводневна радионица „Инклузивност као интегрални део 

конципирања политика усредсређених на циљеве одрживог 

развоја“ и „Центра за одрживи развој 011“ 

Ана Ковачевић, предaвач  6. јуна и 10. јуна у учионицама одељења 2-7, 2-8 и 

2-9 
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Међународна сарадња-пројекти размене ученика и 

наставника са партнерским школама Erasmus+ KA229 

„Clean Danube, Clean Black Sea” 

Ана Ковачевић, координатор 7. до 13. новембар 2021. Јанош Харсаниј у 

Будимпешти 

Међународна сарадња - пројекти размене ученика и 

наставника са партнерским школама Erasmus+ KA229 

„Clean Danube, Clean Black Sea“ 

Ана Ковачевић, координатор 13. до 19. март 2022. гимназији БРГ-БОРГ 15. у 

Бечу 

Међународна сарадња - пројекти размене ученика и 

наставника са партнерским школама Erasmus+ KA229 

„Clean Danube, Clean Black Sea“ 

Ана Ковачевић, координатор 15. до 21. мај 2022. Ион Роман у Констанци 

Културно образовне манифестације у школи УНХЦР 

,,Добродошли у моју земљу“ 

Ана Ковачевић, члан тима Конференцијска сала и онлајн платформа ,,Миро 

табла” 15. и 16. децембар 2021. год. 

Културно образовне манифестације у школи УНХЦР 

„Добродошли у моју земљу“ 

Ана Ковачевић, члан тима Свечана сала 08.12.2022. год. 

Активности Junior achievementa JA Serbia. Регионално 

такмичење „Изазов специјал“ у области Предузетништва 

Ана Ковачевић, координатор Конференцијска сала и онлајн платформа ,,Миро 

табла” 15. и 16. децембар 2021. год. 

Европски институт за иновације и технологије: Girls Go 

Circular (међународни пројекат Достигнућа младих у 

Србији и ученице Шесте) 

Јасминка Башић, Сандра 

Трпковић, Ивана Вукмирица, 

Снежана Петруновић, 

координатори 

Конференцијска сала и онлајн платформа 23.10 -

15.01 - презентовање радова ученица; 

(наставници и ученице су добили сертификате) 

Пројекат општине Звездара – „Звездаријада“ 

 

Сандра Трпковић - 

координатор 

Радионице певања у учионици и Свечаној сали 

школе (март - јун 2022. године) 

Добродошао у моју земљу Јасна Перић, аутор и 

координатор 

Октобар-новембар 2021 

Шеста београдска гимназија 

Превенција за здрав живот Јасна Перић, аутор и 

координатор 

Април-јун 2022 

Шеста београдска гимназија 

Очистимо Дунав, очистимо Црно море Јасна Перић, координатор Март-мај 2022А устрија – БечРумунија – 

Констанца 

Сарадња са дијаспором Јасна Перић, координатор  
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Рад у стручним органима школе   
Име и презиме наставника Рад у стручним органима, улога  

Антанасијевић Бојана OВ, СВПН, НВ, ОС, координатор Стручног актива за развој школског програма 

Башић Јасминка ОВ, СВПН, НВ, координатор Тима за заштиту животне средине, члан Актива за израду Школског 

програма, наставник задужен за сарадњу са ЦК Звездара. 

Бранковић Срзић Драгана ОВ, СВПН, НВ, ОС, ПК 

Грујовић Данијела ОВ, СВПН, НВ, члан Тима за заштиту животне средине 

Вукмирица Ивана ОВ, СВПН, НВ, ОС, члан Тима за самовредновање  

Ковачевић Ана ОВ, СВПН, СВДН, НВ, ОС, Кординатор Ученичког парламента, члан Пројектног тима;  

Параушић Весна ОВ, СВПН, НВ, ОС, члан Тима за заштиту животне средине 

Перић Јасна ОВ, ЦВПН, НВ, ОЦ, Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, члан Пројектног тима , 

руководилац разредног већа за први разред 

Стојановић Предраг ОВ, СВПН, НВ 

Петруновић Снежана ОВ, СВПН, НВ 

Тасић Владимир ОВ, СВПН, НВ 

Трпковић Сандра ОС, ОВ, НВ, СВПН, члан Тима за инклузивно образовање, члан Тима за заштиту животне средине 

 

Постигнућа ученика на такмичењима 

  

Презиме и име ученика 

 

Одељ

ење 

 

Предмет/област или назив 

такмичења 

 

Ранг 

такмичења 

Освојен

о место 

Наставник 

ментор 

Напомена (у  

случају ранга 

„остало“ и 

слично ) 

1. Jарић Марко   29 Национална географска 

олимпијада 

Републичко 4. Ана Ковачевић  

2. Теодора Дикић 27 ,,Изазов специјал“ ЈА Србија Регионално  Ана Ковачевић  

3. Душан Илић 27 ,,Изазов специјал” ЈА Србија Регионално  Ана Ковачевић  

4. Марко Колунџија 29 ,,Изазов специјал” ЈА Србија Регионално  Ана Ковачевић  

5. Милош Алексић 13 ,,Изазов специјал” Регионално  Ана Ковачевић  
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6. Лука Вуксановић 37 ,,Изазов специјал” ЈА Србија Регионално  Ана Ковачевић  

7. 
Панчић Никола 36 Географија Национални 

конкурс 

1. Јасна Перић  

8. 
Лукић Дуња 17 Географија Национални 

конкурс 

3. Јасна Перић  

9. 
Катарина Јовановић   29 Биологија Републичко  Весна Параушић  

10. 
Ања Недовић   11 

Биологија 
Окружно  Снежана 

Петруновић 

 

11. 
Сара Хинић   12 

Биологија 
Окружно  Снежана 

Петруновић 

 

 

12. 

Дуња Лукић   17 Биологија Републичко 2. Ивана Вукмирица 2.најбољи 

резултат у 

држави 

(99/100) 
13. Алекса Бугарски 17 Биологија Републичко  Ивана Вукмирица  
14. Михаило Станојевић 18 Биологија Републичко  Ивана Вукмирица  
15. Вујић Мирела 23 Биологија Градско  Сандра Трпковић  

16. 
Вукићевић Сарап Александра 23 Биологија Градско  Сандра Трпковић  

17. Ђенић Анђела 39 Биологија Градско  Сандра Трпковић  
18. Ива Пешић 45 Биологија Градско  Јасминка Башић  
19. Емилија Брадач 45 Биологија Републичко  Јасминка Башић  
20. Мирчић Невена 48 Биологија Републичко 1. Јасминка Башић 100/100 

21. Реџић Соња 49 Биологија Републичко  Јасминка Башић  
22. Милошевић Марија  410 Биологија Републичко  Јасминка Башић  
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Стручно усавршавања, укупан број бодова 

Предмет Име и презиме наставника 
Број стечених бодова на усавршавању 

Интерни Екстерни 

 

Географија 

Јасна Перић 174 12 

Ана Ковачевић 136 / 

Предраг Стојановић / / 

 

 

Биологија 

 

Јасминка Башић 87 25 

Ивана Вукмирица  61 44 

Весна Параушић 0 28 

Снежана Петруновић 55 57 

Сандра Трпковић 71 41 

 

Хемија 

Бојана Антанасијевић 64 8 

Драгана Бранковић Срзић 44 8 

Данијела Грујовић 78 36 

Владимир Тасић 40 9 

 

Наставници који су напредовали у звању: Јасна Перић, самостални педагошки саветник, решење бр 6/623 од 17.12.2021.  

Извештај о раду у звању је саставни део Годишњег извештаја о раду школе за школску 21/22. годину.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

7. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област физике 

 
 

Руководилац Већа: Јелена Давинић Стевановић  

Чланови Већа:    

● Ђуровић Љубица, наставник физике;   

● Ђуровић Марија, наставник физике;   

● Маринковић Тијана, наставник физике;   

● Дабић Маја, наставник физике;   

● Петровић Душица, наставник физике;   

● Стевановић Давинић Јелена, наставник физике. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 
Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и 

корекција 

Август ● План Стручног већа физике за школску 22/23. 

● Извештај Стручног већа физике за школску 21/22 

Стручно веће План, Извештај  

Септембар ● Планирање активности и задужења чланова 

Стручног већа  

● Иницијални тестови 

Стручно веће Урађени 

иницијални 

тестови 

 

Октобар ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ 

● Организација наставе у комбинованом моделу 

Јелена Давинић 

Стевановић 

Ученици су 

проширили своја 

знања из области 

везане за физику. 

 

Новембар ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ 

● Организација наставе у комбинованом моделу 

 

Јелена Давинић 

Стевановић 

  

Децембар ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ 

● Матурски испити 

● Анализа успеха и дисциплине 

● Оцењивање  

Јелена Давинић 

Стевановић 

Теме за матурски 

испит 

 

Јануар/фебруар ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ Јелена Давинић 

Стевановић 

  

Март ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ Јелена Давинић 

Стевановић 
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Април ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ 

● Прегледање тестова са Државне матуре 

Јелена Давинић 

Стевановић, 

Маја Дабић, 

Тијана 

Маринковић 

  

Мај ● Радионица ,,Од транзистора до робота“ 

● Посета Физичког факултета у Београду 

● Рад на доради критеријума за оцењивање 

● Израда школског програма 

Јелена Давинић 

Стевановић, 

Љубица Ђуровић, 

Марија Ђуровић 

  

Јун ● Израда Извештаја стручног већа 

● Израда Плана стручног већа 

● Избор уџбеника 

● Подела часова 

Стручно веће   

 

Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Љубица Ђуровић Физика 2-4 (4,32); 2-5 (3,86); 2-6 (3,52); 2-7 (3,65); 2- 8 (3,87); 4-3 (4,28) 

Марија Ђуровић Физика 2-2 (4,31); 3-2 (4,37); 3-3 (4,65); 3-4 (4,23); 4-4 (4,52); 4-6 (4,67); 4-9 (4,43) 

Маја Дабић Физика 2-1 (3,13); 2-2 (3,29); 4-1 (3,90); 4-7 (4,33); 4-8 (4,19); 4-10 (4,00) 
Тијана Маринковић Физика 2-9 (3,24); 2-10 (3,44); 4-2 (4,13); 4-5 (3,75) 

Душица Петровић Физика 1-1 (3,52); 1-2 (3,48); 1-3 (3,62); 1-4 (3,71); 3-5 (3,28); 3-6 (3,57);  3-7 (3,28); 3-9 (3,80) 

Јелена Давинић Стевановић Физика 1-5 (4,28); 1-6 (4,00); 1-7 (3,78), 1-8 (4,34); 1-9 (4,00); 1-10 (4,1);  3-1 (4,32); 3-8 (3,97); 3-10 (3,80) 
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Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-а 

(1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Љубица Ђуровић У.С. 4-3;  ИОП1 *   

Душица Петровић А.С. 3-7; ИОП1 *   

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Посета факултета за Физику из Београда Марија Ђуровић, Љубица Ђуровић - наставник-домаћин.

 Просторије школе. 

Просторије школе 

Радионица ,,од транзистора до робота“ Јелена Давинић Стевановић - координатор за школу. Зоом платформа 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Љубица Ђуровић Члан већа, члан Тима за заштиту животне средине 

Марија Ђуровић Члан већа, члан Тима за заштиту животне средине 

Тијана Маринковић Члан већа, члан Тима за инклузивно образовање  

Маја Дабић Члан већа; (секретар матуре) 

Душица Петровић Члан већа 

Јелена Давинић Стевановић Руководилац већа, члан Педагошког колегијума, члан Тима за самовредновање 
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Постигнућа ученика на такмичењима 

  

Презиме и име ученика 

Одељ

ење 

Предмет/област 

или назив 

такмичења 

 

Ранг такмичења 

Освојено 

место 

Наставник ментор Напомена (у 

случају ранга 

„остало“ и 

слично ) 

1. 

Нешић Богдан 210 

Физика 

Републичко 2. Тијана Маринковић Ученик 

учествовао и на 

републичком 

такмичењу. 

2. Томић Милан 110 Физика Окружно  Јелена Давинић 

Стевановић 

Ученик је 

учествовао. 

3. 

Грујић Андрија 17 

Физика 

Окружно 2. Јелена Давинић 

Стевановић 

Ученик 

учествовао и на 

републичком 

такмичењу. 

4. Павловић  З. Лука 210 Физика Окружно  Тијана Маринковић Ученик је 

учествовао. 

5. Бошковић Владимир 110 Физика Окружно  Јелена Давинић 

Стевановић 

Ученик је 

учествовао. 

6. Стојковић Немања 310 Физика Окружно  Јелена Давинић 

Стевановић 

Ученик је 

учествовао. 

7. Баришић Никола 3-5 Физика Окружно  Душица Петровић Ученик је 

учествовао. 

8. Баришић Никола 3-5 Физика Општинско  1. Душица Петровић  
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Стручно усавршавање, укупан број бодова   

Предмет 
Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

Физика 

Интерни Екстерни 

Љубица Ђуровић 14 28 

Марија Ђуровић 8 8 

Тијана Маринковић 86 52 

Маја Дабић 86 60 

Душица Петровић 34 / 

Јелена Давинић Стевановић  29 / 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

8. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област уметности 

 
 

Руководилац Већа: Биљана Бодирога   

Чланови Већа:    

● Биљана Бодирога, наставник ликовне културе; 

● Томислав Ђокић, наставник музичке културе; 

● Душка Кисин, наставник музичке културе; 

● Урош Тепавац, наставник ликовне културе. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и корекција 

Август ● Израда годишњих планова рада, 

усаглашавање међу члановима већа 

● Подела задужења у складу са Годишњим 

планом рада Стручног већа 

Сви чланови 

стручног већа 

Годишњи 

планови рада 

Израђени годишњи планови 

рада наставника 

Септембар ● Упознавање са радом секција у оквиру 

стручног већа уметности 

● Организација рада хора 

● Договор око организације наставе у 

комбинованом моделу  

Биљана Бодирога 

Урош Тепавац 

Душка Кисин 

Сви чланови 

стручног већа 

Сусрет 

филозофије и 

уметности 

Ликовна секција 

Хор; 

Гугл учионице  

Секције и хор – 

континуирано читаве 

школске године  

Октобар ● Анализа наставних и ваннаставних 

активности у септембру школске 

2021/2022. г. 

● Организација наставе у комбинованом 

моделу 

● Представљање акционог плана 

самовредновања за школску 2021/2022. г. и 

разно 

● План Тима за самовредновање 

● Стручно веће припрема обједињену 

анализу резултата са иницијалног теста, 

коју ће предати педагошко-психолошкој 

служби. 

● Део пројекта „Дани Патријарха Павла“ 

Сви чланови 

стручног већа 

 

 

 

 

 

 

Душка Кисин 

Записници,  

Иницијални 

тестови и анализа  

Стручно веће је упознато са 

Акционим планом за 

самовредновање 
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Новембар ● Учешће у манифестацији „Новембарски 

дани Соње Жарковић“ 

● Интердициплинарни час „Пољубац“ 

Биљана Бодирога 

Биљана Бодирога, 

Љиљана Маловић 

Козић  

 Изложба; 

Одржан 

интердисциплинарни час; 

Децембар ● Анализа успеха и дисциплине 

● Матурски испити 

● Планирање у настави 

● Оцењивање 

● Припреме за прославу школске славе  

Сви чланови 

стручног већа 

Душка Кисин 

Записници; 

Приредба за 

школску славу  

Извршена анализа успеха на 

нивоу стручног већа; 

Одређене теме за матурске 

испите, менторство и 

консултације са ученицима; 

Стручно веће прати просец 

оцењивања и унапређује 

процес формативног и 

сумативног оцењивања, као и 

процес планирања наставе; 

Учешће у организацији 

прославе школске славе 

Јануар/фебруар ● Оцењивање 

● Нови Правилник о стручном усавршавању 

и напредовању наставника. 

● Анализа успеха на крају другог 

класификационог периода  

 

Сви чланови 

стручног већа 

 Стручно веће прати просец 

оцењивања и унапређује 

процес формативног и 

сумативног оцењивања 

Стручно веће упознато са 

Правилником о стручном 

усавршавању и напредовању  

Март ● Рад у секцијама 

● Рад хора 

Биљана Бодирога 

Душка Кисин 

 Континуирано 

Април ● Дежурство на пилотирању државне матуре Сви чланови 

стручног већа 
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Мај ● Разговор о доради критеријума за  

оцењивање 

● Реализација матурских испита  

● Израда школског програма  

Сви чланови 

стручног већа 

Теме за матурски 

испит,  

Школски програм 

Дорада критеријума 

оцењивања у току, наставља 

се у следећој школској 

години 

Јун ● Израда Извештаја стручног већа 

● Израда Плана стручног већа 

● Избор уџбеника 

● Подела часова 

● Манифестација „Дани Патријарха Павла“ 

Сви чланови 

стручног већа 

 

 

Душка Кисин 

 

Записници Израђен Извештај; 

Израђен годишњи план; 

Извршен избор уџбеника;  

Изађрен предлог поделе 

часова; Учешће у 

организацији манифестације 

 

Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Биљана Бодирога  Ликовна култура 2-1 (4.94); 2-2  (4.87); 2-3  (4.66); 2-4  (4.84); 2-5 (4.86);2-6  (4.67); 2-7 (4.68); 2-8  

(4.73); 2-9 (4.79); 4-1  (4.86); 4-2 (5.00); 4-3 (4.94); 4-4  (4.97) 

Томислав Ђокић Музичка култура 2-1 (4,68); 2-2 (4,48); 2-3 (4,22); 2-4 (4,61); 2-5 (4,25); 2-6 (3,89); 2-7 (4,13); 2-8 (4,57); 

2-9 (4,45); 4-1 (4,03); 4-2 (4,57); 4-3 (4,47); 4-4 (4,29) 

Душка Кисин Музичка култура 1-1-2,3,4,5,6,7,8,9,10 (5,00) 3-1,2,3,4 (5,00) 

Урош Тепавац Ликовна култура 1-1 (4,94); 1-2 (4,94); 1-3 (5,00) ;1-4 (4,97); 1-5 (5,00); 1-6 (5,00); 1-7 (5,00); 1-8 (4,94); 

1-9 (5,00); 3-1 (4,87); 3-2 (4,93); 3-3 (5,00); 3-4 (5,00); 3-10 (5,00) 
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Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-а 

(1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Душка Кисин Л.К. 3-2; ИОП2 *   

Урош Тепавац Л.К. 3-2; ИОП2 *   

 

Ваннаставне активности, секције 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Сусрет филозофије и уметности, секција Биљана Бодирога, руководилац Континуирано 

Хор Душка Кисин, руководилац Континуирано 

Ликовна секција Урош Тепавац, руководилац Континуирано 

Хуманитарни турнир 3 на 3 Биљана Бодирога и Томислав Ђокић, координатори  Мај 2022. године 

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима/манифестацијама 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; 

улога 
Време и место реализације 

Новембарски дани Соње Жарковић Биљана Бодирога, координатор 

активности 
29.11.2021, Конференцијска сала 

Дани патријарха Павла Душка Кисин, члан и учесник 17.10.2021, 6.6.2022, Манастир Раковица, 

16.6.2022. Свечана сала школе 
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Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Биљана Бодирога 
Члан наставничког већа, члан одељенских већа, руководилац Стручног већа за област уметности, 

члан Педагошког колегијума 

Томислав Ђокић 
Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан Стручног већа за област уметности, члан Тима 

за самовредновање 

Душка Кисин 
Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан Стручног већа за област уметности, 

координаторка Тима за културне активности школе 

Урош Тепавац 
Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан Стручног већа за област уметности 

 

Стручно усавршавање, укупан број бодова 

Предмет Име и презиме наставника 
Број стечених бодова на усавршавању 

Интерни Екстерни 

Ликовна култура 
Биљана Бодирога 54 48 

Урош Тепавац 19 44 

 

Музичка култура 
Томислав Ђокић 270 36 

Душка Кисин 71 8 

 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

69 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

9. Годишњи извештај о раду Стручног већа за област физичког и 

здравственог васпитања  

 
 

Руководилац Већа: Марко Мандић   

Чланови Већа:    

● Вучак Дражен, наставник физичког и здравственог васпитања; 

● Влајић Андрија, наставник физичког и здравственог васпитања; 

● Мандић Марко, наставник физичког и здравственог васпитања; 

● Милосављевић Ненад, наставник физичког и здравственог васпитања. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 

Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 

Самоевалуација и корекција 

Август ● Избор тема везаних за превенцију насиља 

● Планирање школских такмичења 

● Израда глобалних и оперативних 

● планова 

● Разматрање опремљености кабинета 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Септембар ● Планирање онлајн и комбиноване наставе 

● Планирање онлајн састанака стручног већа 

● Расподела обавеза унутар Стручног већа 

● Рад за ИОП 

● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

● Планирање школских такмичења 

● Одређивање термина за пријем родитеља 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Октобар ● Планирање онлајн и комбиноване наставе 

● Планирање онлајн састанака стручно већа 

● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Новембар ● Планирање онлајн међупредметне сарадње 

● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 
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Децембар ● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Јануар/фебр

уар 

● Развијање одговорног односа 

● према раду код ученика 

● Планирање хоспитовања студената наставничких 

смерова 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Андрија Влајић 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Март ● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Април ● Развијање одговорног односа 

● према раду код ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

Мај ● Развијање одговорног односа према раду код 

ученика 

● Избор најбољих ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 
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Јун ● Расподела обавеза унутар Стручног већа 

● Разматрање стручног усавршавања унутар 

установе 

● Избор руководиоца секција 

● Израда глобалних и оперативних планова 

● Разматрање опремљености кабинета 

● Именовање руководилаца кабинета 

Сви чланови 

стручног већа 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Извештаји Све планиране активности 

реализоване су у складу са 

околностима и 

епидемиолошком ситуацијом 

у школи 

 

Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Вучак Дражен Физичко и здравствено 

васпитање 

1-4 (4,97); 1-2  (4,97); 1-3 (4,88); 1-4 (5,00); 1-5 (4,97);  3-1 (4,87); 3-2 (4,93); 3-

3 (4,97); 3-4 (4,93); 3-5 (4,93) 

Влајић Андрија Физичко и здравствено 

васпитање 

1-6 (4,97); 1-7 (4,91);  1-8 (4,6); 1-9 (4,83); 1-10 (4,85); 3-6 (4,9); 3-7 (4,64); 3-8 

(4,68); 3-9 (4,76); 3-10 (4,85) 

Мандић Марко  Физичко и здравствено 

васпитање 

4-1 (5,00); 4-2 (5,00); 4-3 (5,00); 4-4 (5,00); 4-6 (5,00); 2-6 (4,96);  

2-7 (5,00); 2-8 (4,97); 2-9 (4,93); 2-10 (5,00) 

Милосављевић Ненад Физичко и здравствено 

васпитање 

2-2 (4.97), 2-3 (5,00);  2-4 (5,00); 2-5 (5,00); 4-5 (5,00);  4-7 (5,00); 4-8 (5,00); 4-

9 (5,00); 4-10 (5,00)  

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-а 

(1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Андрија Влајић А.С. 3-7; ИОП1 *   
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Ваннаставне активности, секције 
Назив  Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Одбојкашка (м) и (ж) секција  Влајић Андрија Континуирано 

Футсал и атлетска секција и школа скијања  Дражен Вучак Континуирано 

Кошарка (м) и (ж) секција Марко Мандић Континуирано 

Рукомет секција Милосављевић Ненад  Континуирано 

Хуманитарни турнир 3 на 3 Андрија Влајић и Мандић Марко, организатори Мај 2022. године 

 

Учешће у школским и ваншколским пројектима/манифестацијама 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Новембарски дани Соње Жарковић, манифестација Андрија Влајић, координатор активности Новембар 2021. године, Школа 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Вучак Дражен Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан Стручног већа  

Влајић Андрија Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан већа, члан Тима за самовредновање 

Мандић Марко  Члан наставничког већа, члан одељенских већа, руководилац већа, члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, члан Педагошког колегијума 

Милосављевић Ненад Члан наставничког већа, члан одељенских већа, члан већа, члан Актива за развојно школско планирање  
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Постигнућа ученика на такмичењима 

 Презиме и име ученика Одељење Предмет/област или 

назив такмичења 

Ранг такмичења Освојено 

место 

Наставник ментор Напомена (у 

случају ранга 

„остало“ и 

слично ) 

1. Чапрић Михајло 42 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
2. Митковић Андрија 310 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
3. Андријић Лука 39 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
4. Петровић Михајло 23 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
5. Јанковић Михајло 33 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  

6. Микетић Александар 14 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
7. Костић Димитрије 27 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
8. Циврић Гаврило 39 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
9. Зарић Матеја 39 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
10. Смољан Душан 34 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
11. Илић Душан 27 Фудбал Општинско 3.  Дражен Вучак  
12. Циврић Гаврило 39 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
13. Орловић Марко 29 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
14. Јовановић Андрија 35 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
15. Митковић Андрија 310 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
16. Павковић Јован 38 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
17. Јоксимовић Милош 16 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
18. Јовановић Милутин 410 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
19. Смољан Душан 34 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
20. Трмчић Петар  Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
21. Павловић Љубица 42 Атлетика државно 4.  Дражен Вучак  
22. Кадијевић Анђелија 39 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
23. Иванчевић Мина 19 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
24. Балиновац Анђела 44 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
25. Миликовић Леа 11 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
26. Хоманов Анастасија 27 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
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27. Грбић Уна 11 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
28. Савић Миа 32 Атлетика Међуокружно 2.  Дражен Вучак  
29. Раковић Ивона 22 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
30. Миковић Катарина 22 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
31. Арсић Андреа 25 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
32. Ћурчић Тијана 26 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
33. Хоманов Анастасија 27 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
34. Лапчевић Сара 28 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
35. Турањанин Јелена 28 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
36. Обрадиновић Петра 29 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
37. Радичевић Милица 45 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
38. Грбић Уна  11 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
39. Маријан Анђела 45 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
40. Цураковић Ања  43 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
41. Живановић Олга  16 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
42. Ђурић Ана 49 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
43. Марјановић Јован      11 Одбојка Градско четвртфинале Андрија Влајић  
44. Филиповић Јанко       15 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
45. Стојановић Никола    26 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
46. Стојнић Лазар            26 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
47. Коровљев Жарко       27 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
48. Радичевић Никола     28 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
49. Колунџија Марко      29 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
50. Стојановић Марко    29 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
51. Ђорић - Француски  

Максимилијан 

310 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  

52. Јовановић Андрија 35 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
53. Лукавац Урош  35 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
54. Влајић Димитрије 410 Одбојка Општинско 2.  Андрија Влајић  
55. Алексић Димитрије 39 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
56. Андријић Лука 39 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
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57. Зарић Матеја 39 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
58.  Спасић Андрија 39 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
59. Селаковић Димитрије 11 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
60. Игљатовић Александар 21 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
61. Мисић Урош 17 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
62. Скандрић Михајло 33 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
63. Арсеније Пујић 35 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
64. Милошевић Матеја 210 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
65. Зец Марко 25 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
66. Радосављевић Марко 39 Рукомет Градско четвртфинале Ненад Милосављевић  
67. Луковић Тијана 18 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
68. Чановић Софија 18 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
69. Кадијевић Анђелија 39 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
70. Павловић Зорана 36 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
71. Миловановић Анђела 36 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
72. Радоњић Уна 19 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
73. Антић Мина 19 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
74. Аничић Софија 19 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
75. Матовић Тара 43 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
76. Росандић Лара 44 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
77. Балиновац Анђела 44 Фудбал Општинско 2.  Андрија Влајић  
78. Николић Робин 29 Оријентиринг Светско 6.  Марко Мандић  
79. Станојевски Матеја 29 Оријентиринг Државно 18.  Марко Мандић  
80. Марковић Душан 29 Оријентиринг Државно 21.  Марко Мандић  
81. Коман Ђорђе 29 Оријентиринг Државно 19.  Марко Мандић  
82. Панић Лука 29 Оријентиринг Државно без пласмана Марко Мандић  
83. Стојковић Дара 28 Џудо Државно 2.  Марко Мандић  
84. Игњатовић Петар 27 Баскет 3 на 3 Градско 3.  Марко Мандић  
85. Радмиловић Петар 26 Баскет 3 на 3 Градско 3.  Марко Мандић  
86. Мијић Петар 44 Баскет 3 на 3 Градско 3.  Марко Мандић  
87. Скадрић Михаило 43 Баскет 3 на 3 Градско 3.  Марко Мандић  
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88. Радмиловић Петар 46 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
89. Скадрић Михаило 33 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
90. Рогић Вања 46 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
91. Зарић Матеја 39 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
92. Станојевски Матеја 29 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
93. Игњатовић Петар 47 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
94. Мијић Петар 34 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
95. Лазаревић Стефан 27 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
96. Кенић Павле 26 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
97. Марјановић Никола 34 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
98. Ћетковић Лука 25 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
99. Судар Петар 28 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
100. Чановић Димитрије 35 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
101. Бјелобрк Лука 43 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
102. Поповић Аљоша 27 Кошарка Општинско 2.  Марко Мандић  
103. Муцић Ђорђе 3-7 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
104. Стојановић Алекса 3-2 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
105. Ђурић Андрија 16 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
106. Крстић Андрија 12 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
107. Мијушковић Богдан 18 Ватерполо Градско 4. Марко Мандић  
108. Божовић Зоран 37 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
109. Тиодоровић Зоран 19 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
110. Зец Марко 25 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
111. Добрила Матија 27 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
112. Стијачић Михајло 11 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
113. Делетић Никола 41 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
114. Ранђеловић Реља 38 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
115. Спасојевић Михаило 18 Ватерполо Градско 4.  Марко Мандић  
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Стручно усавршавање, укупан број поена  

Предмет 
Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

 

Физичко и здравствено васпитање  

Интерни Екстерни 

Дражен Вучак 60 6 

Андрија Влајић 100 30 

Марко Мандић 143 42 

Ненад Милосављевић 48 46 

 

Додатне напомене 

И ове школске године добијена су значајна материјална средства за набавку основне опреме за рад од општине Звездара. Додатним 

ангажовањем чланова нашег 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 СВ је било у константној комуникацији путем вајбер групе. 

Критеријум оцењивања је врло уједначен па није било већих одступања у оценама. У прилог томе говоре и просечне оцене одељења 

које су у распону од 4,7 до 5,0. 

Оно што је забрињавајуће и за анализу је то што се из године у годину појављује све већи број ученика који се ослобађају од наставе 

физичког васпитања. Зато је, на нивоу Стручног већа договорено да се и ти ученици ангажују и укључе у наставу на неки начин у 

складу са својим способностима или могућностима. 

Сарадња са Факултетом за спорт и физичко васпитање је обновљена па су студенти долазили на педагошку праксу. 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

10.  Годишњи извештај о раду Стручног већа за област рачунарство и 

информатику  

 
 

Руководилац Већа: Снежана Марковић 

Чланови Већа:    

● Данијела Алуровић, наставник рачунарства и информатике (замена Горан 

Стојановић, наставник објектно оријентисаног програмирања и рачунарства и 

информатике); 

● Наташа Ђурић Лазовић, наставник рачунарства и информатике, програмирања, 

база података и рачунарских система; 

● Татјана Златковић, наставник рачунарства и информатике и база података; 

● Снежана Марковић, наставник рачунарства и информатике и примене рачунара; 

● Биљана Новаковић, наставник рачунарства и информатике; 

● Тамара Новаковић, наставник рачунарства и информатике; 

● Владимир Радојевић, наставник програмирања; 

● Сташа Рашић, наставник рачунарства и информатике и програмских парадигми; 

● Гордана Ћеранић, наставник рачунарства и информатике (замена Ивана Бојовић, 

наставник рачунарства и информатике); 

● Сузана Филиповић, наставник веб програмирања, оперативних система и 

рачунарства и информатике. 
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Извештај о реализацији активности плана Стручног већа  

за школску 2021/22. годину 

Време 

реализације 
Реализоване активности Носиоци Показатељ 

остварености 
Самоевалуација и корекција 

Август ● Уређење и одржавање кабинета 

● Издвајање опреме за отпис и 

рециклажу 

● Утврђивање потреба за опремање 

кабинета  

 

Чланови  

Стручног већа 

Сређени кабинети Све три наведене активности 

спровођене су перманентно током целе 

шк. год. 

Нефункционална опрема издвојена али 

није урађен отпис. 

Септембар ● Припрема и одржавање иницијалног 

теста  

● Планирање писмених и контролних 

задатака  

Чланови 

Стручног већа 

Урађени тестови  

Октобар ● Посете часовима  

● Дефинисање и усаглашавање 

критеријума оцењивања 

Чланови 

Стручног већа 

Остварене посете Током целе године 

 

Новембар ● Анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода  

Чланови 

Стручног већа 

  

Децембар ● Анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода  

● Утврђивање матурских тема  

Чланови 

Стручног већа 

Објављен списак тема  

Јануар/фебруар ● Планирање писмених и контролних 

задатака  

Чланови 

Стручног већа 

  

Март ● Редовне активности Чланови 

Стручног већа 
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Април ● Анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода  

Чланови 

Стручног већа 

  

Мај ● Редовне активности Чланови 

Стручног већа 

  

Јун ● Анализа успеха ученика на крају 

класификационих периода  

● Предлог уџбеника за след. шк. год. 

Чланови 

Стручног већа 

Утврђен списак 

уџбеника 

 

 

Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Наташа Ђурић Лазовић Рачунарство и и информатика 1-5 (4,31); 1-6 (4,00) 

Наташа Ђурић Лазовић Програмирање 2-10 (4,11) 

Наташа Ђурић Лазовић Базе података 3-10 (4,60) 

Наташа Ђурић Лазовић Рачунарски системи 1-10 (4,05) 

Татјана Златковић Рачунарство и информатика 2-1 (3,74); 2-2 (4,06); 2-3 (3,41); 2-4 (4,03); 2-5 (4,21); 2-6 (3,52); 2-7 (4,06) 

Татјана Златковић Базе података 4-10 (4,73); 

Снежана Марковић  Примена рачунара 1-10 (4,50);  2-10 (4,78);  3-10 (4,35) 

Снежана Марковић Рачунарство и информатика 1-3 (4,38);  4-4 (4,68); 4-9 (4,60) 

Биљана Новаковић Рачунарство и информатика 1-2 (3,52); 1-4 (3,45); 2-1 (3,74); 2-2 (4,06); 2-3 (3,41); 2-4 (4,03); 2-5 (4,21); 2-6 

(3,52); 2-7 (4,06); 2-8 (4,20); 2-9 (4,34); 4-2 (5,00) 

Тамара Новаковић Рачунарство и информатика 1-1 (4,12); 1-7 (4,88); 1-8 (4,88); 3-1 (4,71); 3-2 (4,56); 3-3 (4,87); 3-4 (4,68); 3-5 

(4,52); 3-6 (4,73); 3-8 (4,87); 3-9 (4,80) 

Владимир Радојевић Програмирање  3-10 (5,00) 

Сташа Рашић Програмске парадигме 4-10 (4,32) 

Сташа Рашић Рачунарство и информатика 2-8 (4,35); 2-9 (4,28); 4-5 (4,92); 4-6 (4,66); 4-7 (4,93); 4-8 (4,93) 

Горан Стојановић Програмирање 1-10 (4,45) 

Горан Стојановић Рачунарство и информатика 1-9 (4,06) 

Горан Стојановић Објектно оријентисано 

програмирање 

3-10 (4,5) 
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Гордана Ћеранић Рачунарство и информатика 1-1 (3,88); 1-2 (3,52); 1-3 (4,16); 1-4 (3,45); 1-5 (4,31); 1-6 (4,00); 1-7 (4,38); 1-8 

(4,56); 1-9 (3,94); 3-7 (4,48) 

Сузана Филиповић Оперативни системи 2-10 (4,28) 

Сузана Филиповић Веб програмирање 4-10 (4,02) 

Сузана Филиповић Рачунарство и информатика 4-1 (4,55); 4-3 (4,78); 4-5 (4,53); 4-6 (4,87); 4-7 (4,8); 4-8 (4,38); 4-9 (4,47) 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, 

тип ИОП-а (1,2,3) 

План реализован у 

потпуности 

План реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Гордана Ћеранић А.С. 3-7; ИОП1 *   

Тамара Новаковић Л.К. 3-2; ИОП2 *   

 

Учешће у пројектима унутар и ван школе; манифестације 

Назив пројекта Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Girls Go Circular Гордана Ћеранић, кординатор септембар, октобар; школа 

Girls Go Circular Наташа Ђурић-Лазовић учесник септембар, октобар; школа 

Државна матура Снежана Марковић, члан тима 2020-2022 

 

Рад у стручним органима школе 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Наташа Ђурић-Лазовић 
Члан Тима за самовредновање; члан Тима за стручну помоћ за примену ИКТ; ментор Горану Стојановићу 

Татјана Златковић Члан Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 

Биљана Новаковић Ментор Тамари Новаковић 

Снежана Марковић 
Члан Педагошког колегијума; координатор Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 

Гордана Ћеранић Члан Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 

Сузана Филиповић Члан Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 
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Постигнућа ученика на такмичењима 

 Презиме и име 

ученика 

Одељење Предмет/област или назив 

такмичења 

Ранг 

такмичења 

Освојен

о место 

Наставник ментор Напомена (у 

случају ранга 

„остало“ и 

слично ) 

1. Ненад Ранитовић 37 Рачунарство и информатика Републичко / Гордана Ћеранић Учешће 

2. Ненад Ранитовић 37 Ученичка компанија Регионално / Гордана Ћеранић Похвала 

3. Трмчић Виктор 37 Ученичка компанија Регионално / Гордана Ћеранић Похвала 

4. Марјановић Лена 31 Ученичка компанија Регионално / Гордана Ћеранић Похвала 

5. Милица Мишић 34 Ученичка компанија Регионално / Гордана Ћеранић Похвала 

6. Лука Вуксановић 37 Дигитални постер Републичко / Гордана Ћеранић Учешће 

7. Матија Ђурђевић 37 Дигитални постер Републичко / Гордана Ћеранић Учешће 

8. Веселин Брковић 37 Дигитални постер Републичко / Гордана Ћеранић Учешће 

9. Анђела Меловић 37 Дигитални постер Републичко / Гордана Ћеранић База знања 

10. Јевтић Јелена 37 Дигитални постер Републичко / Гордана Ћеранић База знања 

11. Граовац Данило 410 Математика Државно 2 Јован Кнежевић  

12. Марковић Урош 410 Математика Државно 3 Јован Кнежевић  

13. Миљковић Мартина 410 Беседништво/дисциплина на 

задату тему 

Републичко 1 Рајић Олгица, Љиљана 

Маловић 

 

14. Миљковић Мартина 410 Беседништво/у тематској 

дисциплини 

Републичко 2 Рајић Олгица. Љиљана 

Маловић 

 

15. Нешић Богдан 210 Програмирање Окружно / Наташа Ђурић-Лазовић Учешће 

16. Лука З. Павловић 210 Програмирање Окружно / Наташа Ђурић-Лазовић Учешће 

17. Матија Шикић 310 Програмирање Окружно / Владимир Радојевић Учешће 

18. Иван Мајер 310 Програмирање Окружно / Владимир Радојевић Учешће 

19. Никола Гаврић 310 Програмирање Окружно / Владимир Радојевић Учешће 

20. Милош Младеновић 310 Програмирање Окружно / Владимир Радојевић Учешће 
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Стручно усавршавање, укупан број поена 

Предмет 
Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

ИТ предмети 

Интерни Екстерни 

Наташа Ђурић-Лазовић 11 20 

Татјана Златковић 50 62 

Снежана Марковић 8 16 

Биљана Новаковић 33 60 

Тамара Новаковић / / 

Владимир Радојевић 6 8 

Сташа Рашић / / 

Горан Стојановић 11 8 

Гордана Ћеранић 1 16 

Сузана Филиповић 22 / 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

11. Годишњи извештај о раду на изборним програмима  
 

Наставници који су у школској 21/22. години предавали изборне програме:    

● Бодирога Биљана – наставник ликовне културе и изборног програма уметност и 

дизајн (матично веће за област уметности); 

● Босиљчић Сара – наставник изборног програма здравље и спорт; 

● Ђокић Томислав – наставник музичке култире и изборног програма уметност и 

дизајн (матично веће за област уметности); 

● Ђукић Џудовић Тијана -  наставник изборног програма методологија научног 

истраживања; 

● Јанковић Владимир  - наставник изборног програма методологија научног 

истраживања; 

● Кисин Душка -  наставник музичке културе и изборног програма уметност и 

дизајн (матично веће за област уметности); 

● Крнета Милица – наставник изборног програма примењене науке; 

● Лововић Лазарела - наставник немачког језика и изборног програма језик, медији 

култура (матично веће за област други страни језик); 

● Мандић Драгана - наставник грађанског васпитања и изборног програма 

појединац, група и друштво (матично веће за област друштвених наука); 

● Марковић Зорана- наставник изборног програма примењене науке 2; 

● Маринковић Тијана – наставник физике и изборног програма примењене науке 2  

(матично веће за област физике);  

● Митровић Олгица - наставник изборног програма примењене науке 1;  

● Павловић Васо - наставник изборног програма основе геополитике, појединац, 

група и друштво; 

● Полић Данило - наставник филозофије и изборног програма методологија 

научног истраживања (матично веће за област друштвених наука);  

● Петруновић Снежана - наставник биологије и изборног програма примењене 

науке 1 (матично веће за област природних наука);  

● Рашевић Јелена – наставник француског језика, грађанског васпитања и изборног 

програма језик, медији и култура (матично веће за област други страни језик); 
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● Татић Јована - наставник грађанског васпитања и изборног програма уметност и 

дизајн (матично веће за област друштвених наука); 

● Тепавац Урош – наставник ликовне културе и изборног програма уметност и 

дизајн (матично веће за област уметности); 

● Филиповић Марија – наставник грађанског васпитања и изборног програма  

појединац, група и  друштво (матично веће за област друштвених наука). 
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Настава изборних програма се ове школске године одвијала комбиновано, онлајн и 

непосредно у школи. Онлајн настава изборних програма одржавала се у супротној 

смени од оне у којој ученици иду у школу, по утврђеном распореду. Наставници су у 

електронски дневник уписивали часове изборног програма на начин који им је 

представљен на првом састанку, у августу 2021. године (помоћник директора, ПП 

служба, сви наставници који предају изборне програме). Наставници су током целе 

школске године били у обавези да минимум једном месечно организују сусрет у школи, 

као и да минимум једном месечно имају Гугл мит час. Ова врста извођења наставе 

уписана је у електронски дневник у „белешци о часу/додатне напомене“.  Наставници 

су израдили годишње планове заједнички, на нивоу програма, као и оперативне 

планове током године. Наставници су постављали своје планове на Гугл диск који је 

отворен од стране ПП службе.   

Од стране педагошко-психолошке службе, наставница изборних програма предочени су 

следећи материјали: „Изборни програми“ (планови, Гугл учионице, уписивање часова у 

дневник, реализација наставе, Гугл мит часови, сусрети у школи, оцењивње, посете, 

препорука за коришћење приручника на тему пројектне наставе, препоручена 

литература за изборне програме), „Улога наставника у остваривању изборних програма, 

методе и облици рада“, ,,Остваривање изборних програма“, „Праћење, вредновање и 

оцењивање наставе изборних програма“, „Упутство за достављање глоалних и 

оперативних планова“.  

Сви наставници су крајем августа 2021. године отворили Гугл учионице за свако 

одељење. Налог за праћење онлајн наставе „Праћење наставе“ 

(pracenje@ucionica.vigimnazija.edu.rs) био је укључен у сваку учионицу за изборни 

прогам, осим учионица наставника Уроша Тепавца за изборни програм уметност и 

дизајн. Настава изборних програма се пратила континуирано током читаве школске 

године (образац за праћење Гугл учионица), а такође су извршене и посете Гугл мит 

часова и посете часова у школи, о чему више у Извештају о раду педагога. Наставници 

су добијали повратне информације и сугестије за унапређивање наставе изборних 

програма.  

Извршено је самовредновање наставе и рада наставника на изборним програма, од 

стране Тима за самовредновање рада школе. Анкетирање је било анонимно. 

Наставници су добили своје резултате путем мејла од стране педагога школе. За двоје 

наставника није било репрезентативног узорка с обзиром на мали одзив да се анкета 

попуни. Наставница Снежана Петруновић реализовала је самовредновање 

индивидуално, о чему је благовремено обавестила педагошко-психолошку службу и 

поделила добијене резултате у циљу (само)рефлексије и унапређивања наставног 

процеса. Сви резултати самовредновања налазе се у документацији Тима за 

самовредновање рада школе.  

Комбиновани модел и неизвесна епидемиолошка ситуација учинили су да се ове 

школске године изборни програми не реализују у потпуности на планиран начин, 

интердисциплинарно, уз организоване посете, гостовања, остваривање сарадњи са 

релевантним институцијама и другим органима у циљу добробити ученика и 

унапређивања наставног процеса и пројектне наставе. Свакако, наставници изборних 

програма  и ученици, учествовали су у манифестацијама „Новембараски дани Соње 

Жарковић“, „Дани Патријарха Павла“, „Концерт Шесте београдске гимназије“ итд, што 

ће бити наведено даље у Извештају.  

mailto:pracenje@ucionica.vigimnazija.edu.rs
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Успех ученика и просечне оцене 

Име и презиме наставника Предмет Одељења и просечна оцена на крају године 

Биљана Бодирога Уметност и дизајн 2-1 (5,00); 2-2 (5,00); 2-3(5,00); 2-4 (5,00); 2-5 (5,00); 4-2 (5,00); 4-5 (5,00);  

4-6 (5,00);  4-7 (5,00);  4-8 (5,00) 

Сара Босиљчић Здравље и спорт 

1-1 (4,88); 1-2 (4,90); 1-3 (5,00); 1-4 (5,00);   1-5 (5,00);  

1-6 (5,00); 1-7 (4,94); 1-8 (5,00); 1-9 (4,96); 2-1 (4,95);  

2-2 (4,95); 2-3(4,92); 2-4 (4,94); 2-5 (4,71); 2-6 (4,89);  

2-7(4,83); 2-8 (4,90); 2-9 (4,77) 

Томислав Ђокић Уметност и дизајн  4-1 (5,00); 4-3 (4,86); 4-4 (4,79); 4-9 (5,00); 2-7 (4,81); 2-8 (5,00); 2-9 (4,33) 

Тијана Ђукић Џудовић Методологија научног истраживања 3-1 (4,92); 3-2 (4,86); 3-3 (5,00); 3-4 (5,00); 3-7 (4,94); 4-3 (5,00); 4-5 (4,83); 

4-9 (5,00) 

Владимир  Јанковић Методологија научног истраживања 3-5 (4,55); 3-6 (4,70); 3-8 (5,00); 3-9 (5,00) 

Душка Кисин Уметност и дизајн 3-6 (5,00); 3-8 (4,88) 

Милица Крнета  Примењене науке 2-1 (5,00); 2-2 (4,50); 2-3 (5,00); 2-5 (4,40); 2-6 (4,76);  

2-7 (4,86); 2-8 (4,69); 2-9 (4,91) 

Лазарела Лововић Језик, медији култура 
1-1 (4.85); 1-2 (4,80); 1-3 (4,92); 1-4 (5,00); 1-5 (4,95); 1-6 (4,90); 1-7 (5,00); 

1-8 (4,88); 1-9 (4,96); 2-2 (5,00); 2-3 (4,97) 

Драгана Мандић Појединац, група и друштво 1-6 (5,00) 

Зорана Марковић Примењене науке 2 3-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (5,00); 4-1, 2, 3, 5 (5,00) 

Тијана Маринковић Примењене науке 2  4-6(5,00); 4-7 (5,00); 4-8 (5,00); 4-9 (4,88) 

Олгица Митровић Примењене науке 1 4-1(4,71); 4-2 (4,55);  4-3 (4,50);  4-4 (4,64); 4-5 (4,86); 4-6 (4,87); 4-7 (4,94); 

4-8 (5,00); 4-9 (5,00) 

Васо Павловић Основе геополитике 

3-1 (4,75); 3-2 (5,00);  3-3 (5,00); 3-4 (4,71);  3-5 (4,38);  3-6 (4,50); 3-7 (4,83);  

3-8 (4,78); 3-9 (4,83); 4-1 (4,53);  

4-2 (4,89); 4-3 (4,95); 4-4 (4,88); 4-5 (4,67); 4-6 (4,90);  

4-7 (5,00); 4-8 (4,83); 4-9 (4,78) 

Васо Павловић Појединац, група и друштво 1-3 (5,00); 1-7 (5,00); 1-8 (5,00); 1-9 (5,00) 

Данило Полић Методологија научног истраживања 4-1 (5,00); 4-2 (4,83); 4-6 (5,00); 4-7 (5,00); 4-8 (5,00) 

Снежана Петруновић Примењене науке  1 3-1 (4,75); 3-2 (5,00); 3-3 (5,00); 3-4 (5,00); 3-5 (4,70); 3-6 (5,00); 3-7 (4,88); 

3-8 (5,00); 3-9 (4,94) 
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Јелена Рашевић  Језик, медији и култура 2-1 (5,00);  2-4 (4,92);  2-5 (4,75); 2-6 (4,47); 2-7 (4,69); 2-8 (4,75); 2-9 (4,68) 

Јована Татић Уметност и дизајн 
1-1 (4,69); 1-2 (4,87); 1-3 (5,00); 1-4 (5,00);  1-5 (4,95); 1-6 (4,91); 1-7 (5,00); 

1-8 (4,95); 3-3 (4,95); 3-5 (4,62); 3-7 (4,64); 3-9 (4,94) 

Урош Тепавац Уметност и дизајн 3-1 (4,54); 3-2 (4,77); 3-4 (5,00) 

Марија Филиповић Појединац, група и друштво 1-1,4 (5,00) 

 

Евалуација ИОП-а 

Име и презиме наставника Иницијали ученика, одељење, тип ИОП-а 

(1,2,3) 

План 

реализован у 

потпуности 

План 

реализован 

делимично 

План није 

реализован 

Урош Тепавац, Уметност и дизајн Л.К. 3-2; ИОП2  *   

Јована Татић, Уметност и дизајн А. С. 3-7; ИОП1 *   

 

Ваннаставне активности, секције, манифестације, пројекти, сарадња 

Назив Имe и презиме наставника; улога Време и место реализације 

Новембарски дани Соње Жарковић Биљана Бодирога, Томислав Ђокић, координатори 

активности „Мода и рециклажа“ 

Школа, хол, новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Сара Босиљчић, координатор активности, рад са 

ученицима на теми „Зелени искорак“  

Школа, конференцијска сала, 

новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Зорана Марковић, координатор активности, рад са 

ученицима на теми „Зелени искорак“  

Школа, конференцијска сала, 

новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Васо Павловић, координатор активности, рад са ученицима 

на теми „Зелени искорак“  

Школа, конференцијска сала, 

новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Снежана Петруновић, координатор активности, рад са 

ученицима на теми „Зелени искорак“  

Школа, конференцијска сала, 

новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Јована Татић, организатор изложбе и уређивања кабинета  Школа, хол, новембар 2021. 

Новембарски дани Соње Жарковић Марија Филиповић, координатор активности „Зелени 

искорак“  

Школа, конференцијска сала, 

новембар 2021. 
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Дани Патријарха Павла Јована Татић, реализатор програма 16.6. 2022, Школа 

Посета изложби Владимира Величковића у МСУБ Јована Татић, организатор посете 9.2.2022. 

Посета Калемегданској тврђави Јована Татић, организатор и реализатор посете 14.6.2022. 

Радионица „Медијска писменост“ 

Лазарела Лововић, организатор у сарадњи са Новосадском 

новинарском школом (Анђела Стокић, едукатор) 11.4.2022, Школа 

Сарадња са Географским Институтом САНУ Владимир Јанковић Континуирано 

АД „Руђер Бошковић“ Владимир Јанковић Континуирано 

Концерт у Шестој београдској гимназији Владимир Јанковић Учесник 

Сарадња са Факултетом организационих наука Васо Павловић, организација гостовања Април 2022, Школа 

Сарадња са Филозофским факултетом  Марија Филиповић, координатор Април 2022, Гугл мит часови 

Хуманитарни баскет 3 на 3 Биљана Бодирога, Томислав Ђокић, координатори Мај 2022, Школа 

 

 

Рад у стручним органима школе* 

Име и презиме наставника Рад у стручним органима школе и улога 

Сара Босиљчић Члан Тима за каријерно вођење и саветовање, члан Школске матурске комисије  

Васо Павловић Члан Тима за каријерно вођење и саветовање, члан Школске матурске комисије  

*Извештаји о раду у стручним органима школе осталих наставника налази се у извештајима њихових матичних стручних већа. 
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Стручно усавршавање, укупан број бодова*  

 

Предмет 

 

Име и презиме наставника 

Број стечених бодова на усавршавању 

Интерни Екстерни 

Здравље и спорт  Сара Босиљчић 64 60 

Методологија научног истраживања  Тијана Ђукић Џудовић 80 8 

Владимир  Јанковић 52 36 

Примењене науке  Милица Крнета  52 51,5 

Примењене науке 2 Зорана Марковић 10 8 

Примењене науке 1 Олгица Митровић 32 28 

Појединац, група и друштво, Основе 

геополитике  
Васо Павловић 32 8 

*Извештај о броју бодова осталих наставника налази се у извештајима њихових матичних стручних већа.
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  
 

Извештај о раду Наставничког већа 
 

Наставничко веће је стручни орган који чине наставници и стручни сарадници. 

Директор руководи и председава Наставничким већем. Наставничко веће ради у 

седницама, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова већа. О раду 

Наставничког већа се води записник.  

У школској 2021/22. години одржано је укупно једанаест седница. За сваку седницу 

постоји записник.  

 

Датуми седница и реализоване активности 

14.09. 

21.г 
 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Усвојен предлог Извештаја о остваривању Развојног плана Шесте 

београдске гимназије за школску 2020/2021.г 

● Усвојен предлог Извештаја о унапређивању квалитета васпитно-

образовног рада Шесте београдске гимназије за школску 2020/2021.г 

● Усвојен предлог Извештаја о раду директора Шесте београдске гимназије 

за школску 2020/2021.г. 

● Усвојен предлог Годишњег плана рада Шесте београдске гимназије за 

школску 2021/2022.г 

● Усвојен анекс Школског програма Шесте београдске гимназије 

● Разматрање молби за ослобађања од наставе физичког и здравственог 

васпитања 

● Додељивање ментора наставницима приправницима 

● Разматрање организације наставе и поштовање епидемиолошких мера, 

договор о поступању са зараженима, разматрање броја оболелих на нивоу 

одељења  

16.11. 

21.г 

 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматран Извештај о успеху и дисциплини на крају првог 

класификационог периода 

● Предлог мера за побољшање успеха, образовни рад 

● Предлог мера за побољшање дисциплине, васпитни рад 

● Анализа редовности оцењивања, посећивања допунске наставе 

● План превентивних мера за заштиту ученика, Тим за заштиту од 

дискиминације, насиља и злостављања 

● План Вршњачког тима за заштиту од дискиминације, насиља и 

злостављања 

● Разматрање ослобађања од наставе физичког и здравственог васпитања 
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● Упознавање Већа са пројектима и манифестацијама које су у току и које 

ће се реализовати у наредном периоду 

● Анализа дежурства, дискусија 

● Анализа услова за реализацију изборних програма у школи 

23.12. 

21. са 

наставк

ом 

27.12. 

21.г. 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматрање молби за ослобађања од наставе физичког и здравственог 

васпитања 

● Усвојен предлог тема за матурске испите  

● Организација краја првог полугодишта  

● Анализа дежурства у школи 

● Анализа опреме, наставних средстава  

● Упознавање са волонтерском акцијом ученика Шесте гимназије 

31.01. 

22. г 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматран Извештај о успеху и дисциплини на крају првог полугодишта 

● Разматрање уписивања часова у комбинованом моделу 

● Предлог мера за побољшање успеха, образовни рад 

● Предлог мера за побољшање дисциплине, васпитни рад 

● Анализа редовности оцењивања 

● Упознавање за записником градске просветне инспекције VII-06  

Број: 614-1424/2021 

● Информисање о напредовању у звању наставника  

● Анализа држања Гугл мит наставе у комбинованом моделу  

● Анализа техничке опремљености школе 
 

24.03. 

22.г 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Усвајање предлога анекса Годишњег плана рада Шесте београдске 

гимназије 

● Разматрање молби за ослобађања од наставе физичког и здравственог 

васпитања 

● Организација пилотирања државне матуре 

● Организација Писа тестирања 

● Разматрање преласка на кабинетску наставу 

● Упознавање са пројектним активностима у школи и семинарима који су 

планирани  

18.05. 

22.г. 

(заказан

о за 

16.05, 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматран Извештај о успеху и дисциплини на крају трећег 

класификационог периода 

● Закључци са састанка Педагошког колегијума  

● Предлог мера за побољшање успеха, образовни рад 

● Предлог мера за побољшање дисциплине, васпитни рад 

● Анализа редовности оцењивања 
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отказан

о због 

дојаве о 

бомби) 

 

●    Анализа пробног полагања државне матуре, поднет извештај 

●    Разматрање молби за ослобађања од наставе физичког и здравственог 

васпитања 

● Извештавање о спроведеном ПИСА тестирању 

● Извештавање о постигнућима ученика са одржаних такмичења на свим 

нивоима 
● Упознавање са календаром рада и активности 4. разреда  

● Обавештавање о изради новог Школског програма и задужењима 

наставника  

03.06. 

22. г 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Избор три представника запослених за чланове Школског одбора 

17.06. 

22. г. 

 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Утврђен успех успех ученика 4. разреда на крају другог полугодишта 

● Утврђен успех ученика 4. разреда на матурском испиту 

● Усвојени предлози Комисије за награђивање ученика 

●    Разматрање молби за ослобађања од наставе физичког и здравственог 

васпитања 

● Реализација екскурзије 

08.07. 

22. г. 

 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматран Извештај о успеху и дисциплини на крају четвртог 

класификационог периода 

● Поднети извештаји са одржаних екскурзија 

● Усвојен предлог Школског програма 2022-2026.г. 

● Договор око извршавања обавеза за Годишњи плана рада школе и 

Годишњи извештај рада школе 

● Обавештавање о организацији уписа  и организацији рада до краја 

школске године 

● Изборни програми за школску 2022/2023. г 

● Најава семинара за наставнике у августу  

● Техничко опремање школе у наредном периоду  

22.08. 

22. г. 

● Усвојен записник са претходне седнице 

● Разматрање организације рада, активности и обавеза до краја 2021/2022. 

године 

● Одељенске старешине за школску 22/23. годину 

● Организација рада на изборним програмима у школској 22/23. години 

28.08. 

22. г. 

● Усвојен записник са претходне седнице  

● Поднет извештај о одржаним поправним испитима  

● Подела послова и организација рада, активности и обавеза за почетак 

школске 22/23. године 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду Педагошког колегијума 
 

Чланови Педагошког колегијума за школску 2021/2022. годину били су: 

● Бодирога Биљана, преседник Стручног већа за област културе и уметности; 

● Бранковић Срзић Драгана, председник Стручног већа за област природних наука; 

● Вујисић Данијела, предсеник Стручног већа за област српског језика и 

књижевности; 

● Давинић Стевановић Јелена, председник Стручног већа за област физике; 

● Ђорђевић Николић Тамара, психолог; 

● Јелић Мирјана, председник Стручног већа за област математике; 

● Мандић Марко, председник Стручног већа за област физичког и здравственог 

васпитања; 

● Матић Жељко, председник Стручног већа за област историје; 

● Марковић Снежана, председник Стручног већа за област рачунарства и 

информатике;  

● Пантић Соња, председник Стручног већа за област страних језика – други страни 

језици и латински; 

● Плазибат Сандра, председник Стручног већа за област први страни језик – енглески 

језик; 

● Радошевић Дубравка, педагог; 

● Филиповић Марија, педагог, председник Стручног већа за област друштвених 

наука. 

● Осим председника стручних већа и стручних сарадника, Педагошки колегијум чинe 

и председници стручних актива и координатори стручних тимова.  

Педагошким колегијумом председава директор школе, Радисав Милић. У раду 

Колегијума учествовала је и помоћник директора, Ана Јоковић. Записничар је била 

Марија Филиповић. Сви записници налазе се код педагога школе, у педагошкој 

документацији.  

Закон о основама система образовања и васпитања утврђује рад Педагошког 

колегијума наводећи следеће активности: старање о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе, праћење остваривања школског 

програма, старање о остваривању циљева и стандарда образовних постигнућа и развоју 

компетенција; вредновање резултата рада наставника и стручних сарадника; праћење и 

утврђивање резултата рада ученика; предузимање мера за јединствен и усклађен рад 

децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања; решавање других 

стручних питања образовно- васпитног рада.  

Статут Шесте београдске гимназије ближе одређује рад и делатност Педагошког 

колегијума: планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања 

и свих активности Школе: старање о осигуравању квалитета, самовредновању, 
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остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; старање 

о остваривању Развојног плана Школе; сарадња са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и удружењима; организовање и вршење педагошко-

инструктивног увида и праћење квалитета образoвно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника; планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење 

поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника; планирања стручног 

усавршавања свих запослених; доношење индивидуално образовног плана на предлог 

Стручног тима. 

Укупно одржаних седница: шест. У наставку датуми и дневни ред:  

1. 27.09.2021. (анализа наставних и ваннаставних активности у септембру школске 

2021/2022. г; организација наставе у комбинованом моделу; представљање 

акционог плана самовредновања за школску 2021/2022.г; разно); 

2. 03.12.2021. (усвајање записника са претходне седнице одржане 28.09.2021. г; 

анализа успеха и дисциплине; матурски испити; планирање у настави; 

оцењивање; разно); 

3. 08.02.2022. (усвајање записника са претходне седнице Педагошког колегијума; 

анализа успеха на крају првог полугодишта; мере за унапређивање квалитета 

рада установе; извештај о успеху ученика који се школују по ИОП-у; план 

стручних тема за стручна већа); 

4. 26.04.2022. (усвајање записника са претходне седнице Педагошког колегијума; 

анализа успеха на крају трећег класификационог периода; мере за унапређивање 

квалитета рада установе; извештај о одржаном пилоту државне матуре; разно); 

5. 07.07.2022. (усвајање записника са претходне седнице Педагошког колегијума; 

анализа успеха на крају четвртог класификационог периода; извештај о 

самовредновању у школској 2021/2022.г; успех ученика који су наставу полагали 

по ИОП-у; школски програм за период 2022-2026. г; разно; извештај о раду 

Педагошког колегијума за школску 2021/2022. г; план рада Педагошког 

колегијума за школску 2022/2023. г.); 

6. 26.08.2022.  (усвајање записника са претходне седнице, извештај о раду 

Педагошког колегијума за 2021/2022. г. и предлози за унапређење рада 

Педагошког колегијума за школску 2022/2023. г, план рада Педагошког 

колегијума за 2022/2023. г, извештај о стручном усавршавању у школској 

2021/2022. г, разматрање годишњих извештаја актива, већа и тимова за школску 

2021/2022. г, уџбеници за школску 2022/2023. г, припреме за почетак нове 

школске године, упознавање са начином организације наставе изборних 

програма, разно). 
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Реализација активности Педагошког колегијума 

  

Прва седница Педагошког колегијума 

● Представљена анализа наставних и вананставних активности од почетка 

школске године и донети закључци; 

● Анализирана настава изборних програма у септембру и донети закључци; 

договор о наставку реализације изборних програма за први, други, трећи и 

четврти разред;  

● Размена око техничких потешкоћа у реализацији наставе и предлози решења за 

превазилажење тешкоћа; 

● Анализа дежурства наставника;  

● Донет заједнички став о ученицима који тренирају и одсуствују са наставе;  

● Планирање писаних провера знања у комбинованом моделу наставе;   

● Донет заједнички став о организацији Мит часова и уписивање одсутних 

ученика у онлајн настави/комбинованом моделу наставе;  

● Планирање наставе, израда месечних планова рада наставника, праћење процеса 

планирања;  

● Представљен план активности за самовредновање рада школе у школској 21/22. 

години, области настава и учење и област етос. 

Друга седница Педагошког колегијума 

● Поднет извештај о успеху ученика на крају првог класификационог периода 

односно полугодишта – извештај о праћењу квалитета образовно-васпитног рада 

школе и утврђивање резултата ученика; анализа извештаја;  

● Разматрање организације за спровођење матурског испита; 

● Планирање наставног процеса – анализа и дискусија; предлози за унапређивање 

процеса планирања; 

● Процес оцењивања – анализа; предлози за унапређивање процеса оцењивања; 

● Организација матурских испита; теме; упознавање са организацијом матурског 

испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. 

 

Трећа седница Педагошког колегијума 

● Поднет извештај о успеху ученика на крају другог класификационог периода 

односно полугодишта – извештај о праћењу квалитета образовно-васпитног рада 

школе и утврђивање резултата ученика; анализа извештаја;  

● Разматрана организација и реализација одељенских већа на крају првог 

полугодишта; 

● Разматрање формативног оцењивања на нивоу школе; 

● Разматрање броја неоцењених ученика на крају првог полугодишта; 

● Анализа прегледа електронског дневника и улога одељенских старешина у 

праћењу наставног процеса; 
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● Анализа Плана за унапређивање квалитата рада Шесте београдске гимназије; 

● Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (обавештење о новинама у 

законској регулативи); 

● Усвајање Извештаја о успеху ученика који се школују по ИОП-у, анализа 

успеха; 

● Правилник о стручног усавршавању и напредовању (обавештење о новинама у 

законској регулативи); 

● Анализа угледних часова током првог полугодишта;  

● Стручне теме за стручна већа која су се организовала након овог Педагошког 

колегијума; 

● Дорада критеријума оцењивања са акцентом на формативно оцењивање; 

● Донете мере за унапређивање квалитата рада установе. 

Четврта седница Педагошког колегијума 

● Представљен извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог 

периода – извештај о праћењу квалитета образовно-васпитног рада школе и 

утврђивање резултата ученика; анализа извештаја;  

● Разматрана организација и реализација разредних већа на крају трећег 

класификационог периода; анализа припреме одељенских старешина за разредна 

већа;  

● Разматрање броја изостанака и броја неоцењених ученика; 

● Правилник о оцењивању у средњим школама; 

● Дорада критеријума оцењивања са акцентом на формативно оцењивање; 

● Планирање, као и анализа спроведених обука/вебинара (стручно усавршавање 

наставника); 

● Заједнички став о коришћењу мобилних телефона на часовима, анализа 

дисциплинских поступака спроведених од почетка школске године до краја 

трећег класификационог периода; 

● Подношење извештаја пилот државне матуре; анализа резултата постигнућа 

ученика;  

● Донете мере за унапређивање квалитата рада установе. 

Пета седница Педагошког колегијума  

● Представљен извештај о успеху ученика на крају четвртог класификационог 

периода – извештај о праћењу квалитета образовно-васпитног рада школе и 

утврђивање резултата ученика; анализа извештаја;  

● Договор о наставку израде критеријума оцењивања, праћење начина израде 

критеријума; 

● Представљање резултата самовредновања за школску 21/22. годину, анализа 

резултата; области настава и учење и етос; 

● Усвајање Извештаја о успеху ученика који се школују по ИОП-у, анализа 

успеха; 

● Анализа Школског програма; 

● Припреме за израду Годишњег извештаја о раду школе 21/22. г; 
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● Припреме за израду Годишњег плана о раду школе 22/23. г; 

● Договор о даљим активностима до краја школске године. 

 

Шеста седница Педагошког колегијума   

● Израђен Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 21/22. годину; 

● Израђен Годишњи план рада Педагошког колегијума за школску 22/23. годину; 

● Поднет и анализиран Извештај о стручном усавршавању за школску 21/22. 

годину; 

● Разматрани годишњи извештаји већа, органа, тимова за школску 21/22. годину; 

● Уџбеници за школску 22/23. годину; 

● Анализа почетка школске 22/23. године и подела послова; 

● Упознавање и анализа организације и реализације наставе изборних програма за 

школску 22/23. годину; 

● Анализа бодовне листе за упис у Шесту београдску гимназију за школску 22/23. 

годину.  
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

 

Извештај о раду разредних/одељенских већа 
 

Током 2021/2022. школске године, организована су разредна и одељенска већа. У циљу 

интензивирања сарадње међу предметним наставницама и одељенским старешинама, 

размене искустава, усаглашавања принципа у раду и деловању свих одељенских већа, 

на почетку школске године предложени су руководиоци разредних већа: за први разред 

Јасна Перић, одељенски старешина 1-5, за други разред Данијела Вујисић, одељенски 

старешина 2-1, за трећи разред Александра Јарић, одељенски старешина 3-2 и за 

четврти разред одељенски старешина 4-9, Јасминка Башић. 

Организација разредних већа зависила је од епидемиолошке ситуације која се током 

школске године мењала. Када епидемиолошка ситуација није дозвољавала 

огранизовање разредних већа за класификационе периоде (одржана за трећи 

класификациони период и крај године), организована су одељенска већа (први и други 

класификациони период). Дакле, рад већа прилагођавао се препорукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба. 

Комуникација између чланова одељенских/разредних већа, осим уживо, организована је 

и путем различитих Вибер група, Гугл учионице „Зборница“, Гугл учионице 

„Педагошко-психолошка служба“, као и Гугл учионице „Одељенске старешине“. 

Наведене учионице су отворене и одржаване првенствено због прелазака на 

комбиновани или онлајн модел наставе, али су показале своје добре стране и у 

редовном моделу наставе.  

Одељенске старешине су током школске године водиле евиденцију о одржаним 

одељенским/разредним већима. Термини састанака, присуство, дневни ред, разматрање 

тачака и донети закључици налазе се у електронском дневнику сваког одељења 

(записници одељенских већа). Осим састанака на крају класификационих периода, 

током школске године више одељенских већа одржано је због примене 

индивидуализације и индивидуално образовних планова у одељењима где је постојала 

потреба, праћења здравствених стања, а дошло је и до интензивирања активности по 

питању одржавања дисциплине, највише у другом и трећем разреду. Чланови 

одељенских већа су континуирано били обавештавани о спровођеним појачано 

васпитним радовима, а треба напоменути и да су пратили, заједно са старешинима, 

здравствено стање ученика, те прилагођавали рад у ситуацијама попут преласка целог 

одељења на комбинован/онлајн модел услед заражавања вирусом Ковид19.  

Одељенским и разредним већима у највећем броју присуствовали су директор, 

помоћник, психолог, педагози.  
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Дневни ред седница обухватао је следеће теме: 

● успех ученика – опомене, неоцењени ученици, недовољни ученици; 

● изостанци одељења; 

● владање ученика; 

● анализа успеха и дисциплине; 

● предлози мера за побољшање успеха и дисциплине; 

● реализација и вредновање индивидуално образовног плана; 

● праћење реализације наставе у редовном и комбинованом моделу; 

● организација писмених провера знања у одељењу у комбинованом и редовном 

моделу наставе; 

● појачан васпитни рад са ученицима; 

● специфичности ученика и праћење здравствених стања; 

● обавештавање већа о приговорима родитеља; 

● похвале ученика; 

● награде за ученике; 

● и друге теме у зависности од природе и специфичности сваког одељења (више у 

засписницима са одељенских већа). 

 

‐  Разредна већа првог, другог и трећег разреда на крају године: одржано 27.06.2022. 

године; 

‐  Разредно веће четвртог разреда на крају године: одржано 30.05.2022. године; 

‐  У јуну месецу одржана су и одељенска већа након разредних испита и испита по 

приговорима, за она одељења где се појавила потреба; 

‐  Одељенска већа за крај трећег класификационог периода: први разред 28.03.2022, 

други разред 29.03.2022, трећи разред 30.03.2022 и четврти разред 31.03.2022. године; 

‐  Одељенска већа за други класификациони период за све разреде: 29.12.2022. године 

(хитно заказане седнице одељенских већа 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 и 4-1, 4-3 за 31.12.2022. 

године због незакључених оцена из појединих предмета); 

‐  Одељенска већа за крај првог класификационог периода: први разред 01.11.2021, други 

разред 02.11.2021, трећи разред 03.11.2021, четврти разред 04.11.2021. године. 

  



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

102 

ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду одељенских старешина 
 

С почетком школске године, одељенске стрешине биле су ангажоване у пословима 

обраде података везаних за ученике, креирања података, група за вежбе, група за 

изборне програме, одређивање замене одељенског старешине у електронском дневнику. 

Старешине првог разреда су, осим наведеног, обрађивале податке из упитника за 

родитеље и ученике, у сарадњи са педагошко-психолошком службом. Одељенским 

старешинама првог, другог и трећег разреда прослеђени су подаци о изабраним 

изборним програмима за сваког ученика од стране педагога школе.  

Одељенске старешине имале су свакодневну комуникацију са ученицима путем 

разлчитих онлајн група, као и путем Гугл учионице ,,ЧОС“ коју је сваки одељенски 

старешина отворио и позвао налог „Праћење наставе“ 

pracenje@ucionica.vigimnazija.edu.rs коме су имали приступ директор, помоћник и 

психолошко-педагошка служба током читаве школске године. Такође, отворена је Гугл 

учионица „Одељенске старешине“ где су се налазиле све потребне информације за рад 

старешина, текуће обавезе и потребне инфрмације за сваког старешину у циљу јачања 

сарадње и благовременог протока информација.  

Говорећи о планирању часова одељенског старешине, почетком септембра 2021. 

године, старшине су добиле образац за израду месечних планова рада старешине који 

су достављале до последњег дана у текућем месецу за наредни месец. Од стране 

педагога, вршена је евиденција предатих планова за ЧОС и анализиране су наставне 

јединице за часове одељенског старешине.   

Педагошко-психолошка служба припремила је материјал за разредне старешине који 

садржи образац за месечни план ЧОС, изводе из Годишњег плана рада школе – план 

рада одељенских старешина, препоручене теме и наставне јединице за часове 

одељенских старешина, и приручнике за одељенске старешине са ликовима који воде 

до приручника (Водич за ЧОС – збирка сценарија, Насиље није мој избор, Научи-

поентирај, Од свађе слађе, Васпитање за здравље кроз животне вештине, Корак 

напред у сарадњи школе и родитеља, Дигитално насиље, превенција и реаговање, 

Приручник за наставнике: активности за подршку ученицима у школи и учионици). 

У септембру 2021, старешине су упознале ученике свог одељења са Правилником о 

понашању ученика Шесте београдске гимназије (кућни ред, кодекс понашања и 

облачења, обавезе и права ученика), Правилником о васпитно-дисциплинској и 

материјалној одговорности ученика (обавезе ученика, права ученика, лакше повреде 

обавеза, теже повредне обавеза, материјалне повреде, изрицање мера и др). Изабрани су 

председници одељења, заменици, благајници, представници одељења у Ученичком 

парламенту. Припремељени су материјали за први час одељенског старешине и 

прослеђени свим старешинама. Материјале је припремила педагошко-психолошка 

служба, у сарадњи са директором и помоћником директора.  

mailto:pracenje@ucionica.vigimnazija.edu.rs
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На даље, одељенске старешине су информисале ученике о текућим дешавањима и 

обавезама ученика (ПИСА тестирање, Пилот државне матуре, екскурзије, матурски 

испити, прослава последњег дана школе матураната и др...).  

Како је Шеста београдска гимназија већ 19.09.2021. године прешла на комбиновани 

модел, а многа одељења су у току школске године прелазила и на онлајн модел услед 

заражавања вирисом Ковид19, у складу са препорученим мерама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба, одељенске старешине су 

континуирано пратиле здравствено стање ученика и на недељном нивоу достављале 

Школи податке о броју заражених ученика. Директор школе је на недељном нивоу 

обавештавао запослене о моделу рада за наредну недељу, а први пут је 04.09.2021. 

године објавио обавештење за одељенске старешине оних одељења који су на онлајн 

или комбинованом моделу (поступање у таквим случајевима).  

Осим тога, одељенске старешине пратиле су заказивање и одржававање писаних 

провера знања током читаве школске године, где је комбиновани модел доносио доста 

проблематичних ситуација које су се сарадњом и благовременим упутствима од стране 

помоћника, директора и ПП службе превазилазиле. Старешине су се сусретале и са 

тешкоћама при праћењу додатне и допунске наставе у недељама када су се одељења 

делила на пола (половина одељења у школи, половина онлајн). Старешине су 

континуирано пратиле процес оцењивања – формативно, сумативно, старали се о 

спровођењу Правилника о оцењивању у свом одељењу.  

Педагог школе упознао је старешине четвртог разреда о обавезама реализације четири 

теме Министарства одбране Републике Србије (проследивши материјале руководиоцу 

разредног већа четврог разреда). Све одељенске старешине су реализовале четири 

обавезне наставне јединице током школске године (Место, улога и задаци ВС у 

систему безбедности и одбране, Војна обавеза у Републици Србији, Радна и 

материјална обавеза у Републици Србији, Како постати официр Војске Србије). 

Педагог школе проследила је у априлу 2022. године податке Центру Министарства 

одбране Звездара о датумима реализације и називима наставних јединица за свих десет 

одељења.  

Педагошко-психолошка сужба посетила је часове одељенских старешина првог разреда 

у септембру и октобру 2021. године у циљу упознавања са ученицима и представљања 

рада Службе. Током школске године, посећивала је часове одељенских старешина по 

потреби, на позив старешине, предметног наставника, односно реализујући различите 

радионице на тему учења, мотивације и дисциплине. О наведеном, више у Извештајима 

о раду педагошко-психолошке службе. Треба нагласити да су одељенске старешине 

континуирано сарађивале са Службом у погледу спровођења појачаног васпитног рада, 

сарадње са ученицима и родитељима, праћења изрицања мера, жалби на оцене, 

организовање индивидуалних и групним саветодавних разговора са 

ученицима/родитељима, реализацији друштвено-корисног рада, организовању и 

посећивању родитељских састанака, прегледу дневника, сарадњи са предметним 

наставницима и др. 
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Сарадња са родитељима реализовала се најре путем родитељских састанака и 

комуникацији уживо, а онда и путем Вибер група/онлајн састанака. Старешине су 

обавештавале родитеље о изменама у календару, радним суботама, епидемиолошким 

мерама које се спроводе у школи, успехом, владањем, изостанцима ученика, мерама за 

унапређивање успеха и дисциплине и др. Педагог школе присуствовао је родитељском 

састанку у одељењу 4-10, помоћник директора у одељењу 2-5.  

Састанци одељенских старешина свих разреда организовани су у августу 2021. године, 

потом 28.09. са дневним редом: организација рада одељења, понашање ученика, 

усаглашавање у регулисању изостанака и тачком разно. С обзиром на дисциплинске 

проблеме у првом и другом разреду, организовани су састанци одељенских старешина 

првог разреда 19.10.2021. године и другог разреда 20.10.2021. године са тачкама 

дневног реда: дисциплина и разно. Састанцима одељенских старешина присуствовали 

су директор школе, помоћник, ПП служба. Састанци одељенских старешина 

организовали су се и у мају и јуну са темом реализације ексурзија за први, други и 

трећи разред. Састанци старешина четвртог разреда организовани су у мају и јуну 

поводом награђивања ученика (Комисија за награђивање ученика).  

Све одељенске старешине о свом раду водиле су евиденцију у електронском дневнику 

(записници одељенских већа, записници одељенских заједница, записници са 

родитељских састанака, појединачни доласци родитеља...). Све одељенске старешине 

водиле су евиденцију о појачаном васпитном раду попуњавањем образаца за ПВР.  
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

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 у сарадњи са 

педагозима за израду Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину 

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

 

Организаторска функција:  

 

● Организација наставе и ваннаставних активности – израда распореда часова 

непосредне наставе, као и распореда часова изборних програма у онлајн настави. 

Организација замена за одсутне наставнике.  

● 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 допунских, разредних и поправних испита као и  испита по 

приговору. 

● Организација пилота Државне матуре – израда распореда по учионицама, 

спискова ученика, формирање комисија за дежурсто и прегледање радова. 

Дешифровање радова, објављивање резултата и статистичка обрада података. 

● Организација и праћење дежурства у школи. 

● Администрација есдневника – креирање налога за наставнике на одређено време, 

додела одељења наставницима на заменама. Усаглашавање есдневника са јисп 

системом. Припрема за нову школску годину.  

● Унос подтака у ЈИСП систем – систематизација радних места као и ангажовања 

запослених за листе слободних радних, непотпуних норми и технолошких 

вишкова. 

● Администрација службених наставничких налога за гугл учионице. 

● Праћење рада стручних већа.  

● Организација уписа првака за 22/23,  структура, формирање одељења првог 

разреда.  

● Организација фотографисања ученика. 
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● Организација културних и хуманитарних манифестација. 

● Учествовање у организацији такмичења. 

 

Руководна–лидерска функција:  

 

● Оперативно планирање свих послова везаних за функционисање школе. 

● Ангажовање замена за наставнике на боловању. 

● Припрема седница Наставничког већа у сарадњи са педагошко-психолошком  

службом – oрганизација седница Наставничког већа, договор о дневном реду и 

извештавању по појединим тачкама.  

● Припрема извођења седница разредних и одељењских већа – организација и 

праћење разредних 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 – припрема материјала и извештаја за 

поједине теме. 

● Учествовање у припреми седница Савета родитеља - обвештавање чланова 

Савета родитеља о терминима и дневном реду седнице. 

● Учествовање у припреми седница Школског одбора, материјала и извештаја по 

појединим тачкам.  

● Сарадња са инспекцијама – припрема документације, организовање извршавања 

наложених мера. 

● Припрема и реализација екскурзија за први, други и трећи разред – анкетирање 

родитеља, прослеђивање информација, сарадња и посредовање између 

одељењских старешина и представника изабраних агенција. Вођа пута трећег 

разреда. 

 

Евалуаторска функција:  

 

● Анализа успеха ученика и одељења на крају класификационих периода – 

презентовање статистичких параметара. 

● Праћење онлајн наставе изборних програма, извештавање  

● Обрада статистичких података и припрема извештаја из педагошке 

документације за потребе стручних органа школе, за потребе државних 

институција (Републички Завод за статистику, Школска управа, Градска 

општина Звездара, Војни одсек, Градски секретаријат за образовање – Сектор за 

инспекцијски надзор).  

● Редовно прибављање и прослеђивање информација о ковид зараженим 

ученицима и наставницима. 

● Увид у вођење школске документације  
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Педагошко-инструктивна функција: 

 

● Увођење у посао нових колега - давање информација о начину реализације 

наставе, увођење у есдневник и гугл учионице. 

● Редовно праћење и отклањање пропуста у есдневнику. 

● Сарадња са одељењенским старешинама – посета часова одељењског 

старешине,присуствовање родитељским састанцима и разговорима са ученицима 

у оквиру појачаног васпитног рада. 

 

 

 

Помоћник директора, 

Ана Јоковић  
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

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 
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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 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, противпожарне заштите 

води  и чува  персонална досијеа запослених, и по потреби и друге прописане 

евиденције. 

 

                                                                                            Секретар школе,  

                                                                                           Милена Младеновић 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду шефа рачуноводства 
 

Шеф рачуноводства: Зорана Гарић 

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. 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду референта за правне, административне и кадровске 

послове  
 

Референт за правне, администратине и кадровске послове: Анђела Живковић 

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, 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). 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 

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 школске године. 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду Школског одбора 

 

У школској 2021/2022.години у периоду од 01.09.2021. године до 31.08.2022.године, 

одржано  је 11 седница Школског одбора од којих 7 (седам) редовних седница 

Школског одбора и 4 (четири) хитне телефонске-електронске седнице Школског одбора 

Шесте београдске гимназије. 

Школски одбор је свој рад у школској 2021/2022. години наставио на двадесетосмој  

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

Живковић, Ратомир Антоновић и Јелена Јаблановић испред  локалне  самоуправе, 

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

Сузана Лазовић, Томислав Ђокић и  Ненад Милосављевић  из реда запослених (укупно 

9 чланова Школског одбора).  

На све седнице Школског одбора  редовно су позивани  чланови Ученичког парламента 

и чланови Синдиката Шесте београдске гимназије - ФБГ.  

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 2020/2021.годину, 

Извештај о раду и остваривању програма образовања и васпитања Шесте београдске 

гимназије, за школску 2020/2021.годину, донет је Годишњи План рада Шесте 

београдске гимназије за школску 2021/2022 годину, и дата сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији радних места у Шестој београдској гимназији. 

Школски одбор је усвојио  Извештај о реализацији Развојног плана  Шесте београдске 

гимназије у школској 2020/2021.години, Извештај о унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада Шесте београдске гимназије за школску  2020/2021. годину, 

донета је одлука о давању сагласности на Програм организовања екскурзија, донете су 

Измене и допуне - Анекс Школског програма Шесте београдске гимназије, Измене и 

допуне  Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика Шесте 

београдске гимназије, Измене и допуне Финансијског плана Шесте београдске 

гимназије за 2021. годину, и Измене и допуне Плана набавки Шесте београдске 

гимназије за 2021. годину, као и Анекс  Годишњег плана рада Шесте београдске 

гимназије за школску 2021/2022-у годину, којим је извршена допуна  Годишњег плана 

рада Школе за 2021/2022.годину. 
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Извештај  о реализацији  Развојног плана Шесте београдске гимназије  у школској 

2020/2021. години су сачинили чланови  Актива  за  ШРП. Извештај обухвата две 

области квалитета: програмирање, планирање и извештавање, наставу  и  учење. Први  

задатак  је био усклађивање школских докумената па су донети  Анекс Годишњег 

Плана рада Шесте београдске гимназије за школску 2020/2021-у годину, и  Анекс  

Школског програма, а да  други задатак је у оквиру наставе и учења, да се наставни 

процес заснива на Стандардима квалитета,  али и да буде усклађен са специфичностима 

предмета и одељења.  

Извештај о унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Шесте београдске 

гимназије за школску 2020/2021. године, садржи активности које су усмерене ка 

унапређивању квалитета образовно-васпитног рада, и  тимове који су на томе радили а, 

пре свега, Стручни актив за развојно школско планирање и Тим за координацију израде 

школских докумената, који су пратили и учествовали у процесу усклађивања школских 

докумената: Анекса Годишњег Плана рада Шесте београдске гимназије за школску 

2020/2021. годину, и Анекса Школског програма. 

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 трећи разред гимназије природно 

математичког и друштвено-језичког смера, чиме је Школски Програм усклађен са 

изменама Наставног плана и програма за трећи и четврти разред гимназије, и у 

потпуности усаглашен са сада важећим Наставним планом и програмом за гимназије и  

Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију и Правилником о плану 

и програму наставе и учења гимназије са посебним способностима за рачунарство и 

информатику.  

Изменама и допунама Правилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика 

Шесте београдске гимназије регулисане су измене које се односе  на оцене  за изречене 

васпитне и васпитно дисциплинске мере. Брисане су одредбе члана 41 се јер су оцене за 

изречене васпитне и васпитно дисциплинске мере регулисане чланом 20 који је 

усаглашен са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању. 

Измене Финансијског Плана Шесте београдске гимназије за 2021. годину, дел.бр. 9/72-2   

од  21.01.2021. године вршене су на основу одобрених и уплаћених средстава на рачун 

школе, по Уговору о додели финансијских средстава за унапређивање услова наставе и 

учења у школској 2021/22. години, који је закључен између Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и Шесте београдске гимназије за 

потребе опреме за образовање, науку, културу и спорт (опремање кабинета) у Школи, 

као и због додатних средстава, за превоз запослених услед великог броја оболелих 

запослених којима се врши исплата накнаде а истовремено и исплата зараде за замену 

оболелог, због промене основице за обрачун социјалних доприноса, исплата  додатка до 

минималне зараде, као и додатка у износу од 35%  за  оболеле  услед  болести COVID-

19 или изолације.   
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Измене  финасијског плана вршене су и у вези повећања  трошкова службених 

путовања у земљи до краја године, а везано за обуке запослених, семинаре запослених, 

такмичења ученика уз пратњу разредног старешине/предметног наставника и слично, 

као и због текућих  поправки и одржавања зграда и објеката.  

Школски одбор је дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 

радних места у Шестој београдској гимназији, за  школску 2021/2022.годину, који  

садржи  норме часова наставника у школској 2021-2022-ој години, донео је Статут 

Шесте београдске гимназије дел.бр.9/98-7/1 од 10.05.2022.године и Правилник о раду 

дел.бр.9/99-8/1  од  10.05.2022.године. Разлог за доношење наведених аката су нове 

измене Закона о основама система образовања и васпитања које се односе на измене у 

вези Савета родитеља, измене код наставних планова, код заснивања радног односа на 

неодређено време, промене које се односе на информациони систем  министарства 

просвете, и друго и потребе усклађивања Статута са изменама Закона. 

Школски одбор је донео: Финансијски план Шесте београдске гимназије за 

2022.годину, дел.број: 9/92-2  од  26.01.2022.године, План набавки Шесте београдске 

гимназије за 2022.годину, дел. број: 9/92-3  од 26.01.2022. године, као и измене и 

допуне Финансијског плана и  плана набавки по потреби.  

Измене и допуне Финансијског плана Шесте  београдске  гимназије  за  2022.годину  и 

Измене и допуне  Плана набавки Шесте  београдске  гимназије за 2022.годину донете 

су по добијању одобрених  апропријација о расподели средстава за 2022.годину од  

стране Секретаријата  за образовање и дечију заштиту.   

Такође су донете по основу три закључка које је Школа добила: један Закључак  за 

набавку школског и канцеларијског намештаја, за који је новац  опредељен од стране  

Града  Београда  у  износу  од 1.195.800,00  динара, други  закључак  донет  је од   

Градске општине Звездара о додели средстава за финансирање трошкова активности 

програма  П.П службе под називом „Програм по мери детета у Шестој београдској 

гимназији“ у износу од 110.000,00 динара, и треће је решење председника општине 

Звездара којим се одобравају  новчана средства за пројекат за  наставу физичког 

васпитања за  2022. годину о додели  средстава  за  опрему  за  физичко  васпитање  у 

износу од  135.000,00 динара.  

Измене финансијског Плана Шесте београдске гимназије за 2022. годину донете су због 

уплате 10.000,00 динара запосленима од стране Републике Србије, на основу Закључка  

Владе Републике Србије број 401-3388/2022 од 20.04.2022. године као и на основу 

Закључка  градоначелника  града  Београда број: 6/4622/22/22-Г од 10.06.2022. године за 

набавку рачунара у вредности од 1.198.622,40 динара, за кабинет информатике – ИТ 

смер. 

Даље, Школски одбор је донео одлуку о покретању поступка процедуре за избор 

чланова Школског одбора Шесте београдске гимназије, због истека мандата члановима 

Школског одбора из претходног сазива у овој години, одлуку о покретању процедуре за 

издавање у закуп спољног спортског терена Шесте београдске гимназије, одлуку о 

измени и допуни наведене одлуке о издавању у закуп на 4 уместо 2 године, како је 
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првобитно била донета одлука. По захтеву предузећа „Милвол Гроуп“ донета је одлука 

за продужетак закупа спољног спортског терена Шесте београдске гимназије до 

добијања сагласности Републичке дирекције за имовину.   

По добијању сагласности од Републичке дирекције у вези закупа спољног спортског 

терена, комисија  је упознала Школски одбор о предуговору који је припремила  и 

протоколу о понашању ученика у балон хали за време извођења наставе физичког 

васпитања, са којим се школски одбор сагласио. Школски одбор је на предлог комисије 

донео одлуку да  се  спољни спортски терен  Шесте београдске  изда у закуп у поступку 

непосредне погодбе са претходним  закупцем за обављање спортских активности, а 

ради боље организације и ефикасности рада школе, делимичним извођењем наставе 

физичког васпитања у балон хали закупца. Такође је донета одлука о издавању у закуп 

фискултурне сале Шесте београдске гимназије, као и одлука о измени исте одлуке која 

се односи  на намену издавања у закуп фискултурне сале и одлука о избору комисије 

која ће спровести поступак издавања у закуп.   

Донет је и Анекс бр.1. Годишњег плана рада Шесте београдске гимназије за школску 

2021/2022.годину који садржи измене школског календара за школску 2021/2022. 

годину који је усклађен са школским календаром Министарства.   

На тридесет првој редовној - хитној седници Школског одбора од 29.12.2021. године 

извршена је верификација мандата новоименованих чланова Школског  одбора Шесте 

београдске гимназије из реда родитеља по решењу Скупштине  града број:112-1129/21-

С  од 21. децембра 2021. године  којим су у Школски одбор Шесте београдске 

гимназије именовани  Драгана Никитовић и Слободан Петер, због престанка чланства у 

Школском одбору досадашњих чланова Школског одбора Јелене Карановић  и Милана 

Ристановића, јер су им деца завршила школу, па нема правног основа да даље буду 

чланови Школског одбора, који су разрешени решењем Скупштине града број:118-

1128/21-С  од 21. децембра 2021. године. 

Школски одбор  је у школској 2021/22. години, утврдио Предлог Финансијског плана за 

припрему буџета Републике Србије за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 

годину, усвојио извештај Централне пописне комисије о извршеном редовном 

годишњем попису  имовине, обавеза и потраживања са стањем на дан 

31.12.2021.године, као и  Извештај о финансијском пословању и годишњем обрачуну 

Шесте београдске гимназије за 2021. год. 

Школски одбор је одлучивао по жалби запосленог Тепавац Уроша изјављеној на 

решење директора о распоређивању, дел.бр. 6/292-1 од 31.08.2021.године  за школску 

2021/2022. годину и донео одлуку којом се жалба одбија као неоснована.   

Такође је поступао и по жалби Тепавац Уроша  која је изјављена на Анекс бр. 11. 

Уговора о раду, дел.бр. 6/16 од 31.01.2022. године, а који је Тепавац Урош потписао 

након достављене му и прихваћене понуде за закључење наведеног Анекса уговора о 

раду. Школски одбор се по наведеној жалби огласио ненадлежним и одбацио је као 

недопуштену, сходно члану 193. став 1. Закона о раду јер наведени члан закона, нити 

било који други члан не предвиђа могућност да запослени уложи жалбу на Анекс 
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уговора о раду и понуду на анекс, другостепеном органу, односно Школском одбору, 

ради чега се по жалби запосленог не може поступати нити одлучивати. Запослени је 

поучен да ради остваривања свога права може да покрене спор пред надлежним судом.  

Школски одбор је такође одлучивао по жалби Тепавац Уроша на решење директора о 

утврђивању дисциплинске одговорности запосленог, и исту одбио као неосновану. 

Одлучујући по жалби Радојевић Владимира изјављену на решења директора, дел.бр. 

332, 333 и 334  од 15.07.2022. године  о избору кандидата по конкурсу за радно место 

наставника рачунарства и информатике, Школски одбор је жалбу одбио као неосновану 

а првостепена  решења директора  потврдио.  

Школски одбор  је такође одлучивао по Захтеву синдиката Шесте београдске гимназије 

ФБГ, дел.бр.11/64  од  18.04.2022. године  којим  је тражено да  Школски одбор именује 

комисију за вођење дисциплинског поступка против директора, јер по наводу 

синдиката  није у законом предвиђеном року предузео мере за утврђивање 

дисциплинске одговорности Милосављевић Ненада који се непримерено обратио 

представнику синдиката Дабић Костић Наташи на претходној седници школског 

одбора. 

Након расправе и разматрања наведеног захтева Школски одбор је нашао да  нема 

основане сумње да је директор,  Радисав Милић починио тежу повреду радне обавезе 

или повреду забране, које му се Захтевом синдиката Шесте београдске гимназије - ФБГ, 

дел.бр.11/64 од 18.04.2022. године стављају на терет и да  нема основа за образовање 

комисије за вођење дисциплинског поступка против директора Милић Радисава.  

Школски одбор је одлучивао о жалби родитеља ученика на решење директора о 

изрицању васпитно-дисциплинске мере у васпитно-дисциплинском поступку против 

ученика, због коришћења мобилног телефона на часу која је одбијена као неоснована. 

Школски одбор  је на седницама  упознат са записницима просветне инспекције. 

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

01.09.2021.године, па до 31.08.2022. године саставни је део Извештаја о раду Шесте 

београдске гимназије за школску 2021/2022. годину.  

 

                                                                                                     

                                                                                                         ШКОЛСКИ ОДБОР  

                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК_________________                                            

                                                                                               Проф. Милован Живковић, ср. 
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду Савета родитеља 

 

Савет родитеља у овогодишњем сазиву имао је четрдесет чланова. У току школске 

године, одржане су три седнице и заказана четврта која због недостатка кворума није 

одржана. 

 

Прва и конститутивна седница одржана је 13.09.2021. године, на којој су верификовани 

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

Савета родитеља. Такође је изабран и представник и његовог заменик за Локални Савет 

родитеља, за школску 2021/2022. годину, изабрана су два представника родитеља 

односно других законских заступника ученика за  чланове Школскиог одбора Шесте 

београдске гимназије.       

Директор школе је упознао Савет родитеља са Извештајем о свом раду за  школску 

2020/2021. годину, разматран је Извештај о остваривању програма образовања и 

васпитања  за  школску 2020/21. годину и Годишњи план рада школе за школску 

2021/2022. годину, разматрани су Извештај о остваривању Развојног плана школе у 

школској 2020/2021. години и Извештај о унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада за  школску 2020/2021. годину као и Школски програм Шесте београдске 

гимназије.       

Савет родитеља је на истој седници донео одлуку о прикупљању школског донаторског 

динара и покренут  је и поступак осигурања ученика и обезбеђења у школи. 

Дата је сагласности на Програм организовања екскурзија и разматрени су актуелни 

проблеми у вези са часовима историје и математике. 

 

На другој седници која је одржана дана 24.03.2022. године усвојен је записник са 

претходне седнице, разматран Предлог анекса Годишњег плана рада за школску 

2021/2022. годину,  дата  је  сагласност на програм организовања екскурзија, донета 

одлука о висини новчане надокнаде наставницима за бригу о деци за време извођења 

екскурзије. Разматран  је  извештај о успеху и дисциплини на крају првог полугодишта 

школске 2021/2022. године и полугодишњи  извештај  о раду директора за школску 

2021/2022. годину. 

Директор школе Радисав Милић  је обавестио Савет родитеља о пројекту „Пилотирање 

државне матуре“, који  је спроведен 05, 06. и 07.04.2022, на коме је тестирано знање 

ученика IV године из математике, српског језика и једног предмета по избору. Пројекат 

државне матуре ће у пуној примени бити од 2024. 

Такође, директор школе је упознао Савет родитеља са Писа тестирањем, које је било 

обављено у Шестој београдској гимназији дана 29. и 30.03.2022. године. Шеста 

београдска гимназија је случајним одабиром изабрана за учесника тестирања, а такође, 

случајним одабиром, изабрани су и ученици, који ће бити тестирани. Директор је 
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појаснио да се Писа тестирањем проверава функционална и креативна примена до сада 

стеченог знања. У дискусију су се укључили  и чланови Савета родитеља. 

Изабрана је понуда Фото студија „Жика слика“ за фотографисање ученика и израду 

албума за матуранте, јер је од три прикупљене понуде имала најповољнију цену. 

Директор је обавестио Савет родитеља да су одговорност за организацију матурске 

вечери, односно за одабир хотела „Hyatt Regency“ за прославу, преузели ученици 

завршне године и да школа није учествовала у томе. Ученици IV године су преко свог 

парламента организовали и спровели анкету, којом су већином од приближно 55% 

гласова усвојили понуду хотела „Hyatt Regency“ у конкуренцији са понудом хотела 

„Метропол“.  

 

Трећа седница Савета родитеља је одржана дана 07.06.2022. године, на којој су 

изабрана три представника из реда родитеља, односно других законских заступника за 

чланове Школског одбора Шесте београдске гимназије  и разматран успех и 

дисциплина ученика. Директор је презентовао  статистику о успеху и броју изостанака 

по разредима, и указао да је укупан број изостанака на нивоу школе у овој школској 

години достигао 77.592, као и да су изостанци подједнаки на друштвеном и природном 

смеру.  

 

Четврта седница Савета родитеља заказана за 31.08.2022. године, није одржана јер није 

било кворума. Родитељи који су присуствовали седници су дискутовали на теме из 

дневног реда:                                                            

записник са претходне седнице Савета родитеља, разматрање Извештаја о остваривању 

и реализацији екскурзија, разматрање Извештаја о успеху и дисциплини ученика и 

разно, али званично седница Савета родитеља није одржана. 

 

 

Председник Савета родитеља, 

                                                                                                                          Андрић Горан   
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ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

И ДРУГИХ ОРГАНА У ШКОЛИ  

Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Ученички Парламент се одржао седам седница датума 10. септембра, 27. октобра, 23. 

новембра, 7. фебруара, 21. априла, 10. маја и 26. маја у међусмени у 13 часова у 

конференцијској сали. На првој конститутивној седници за записничара изабрана је 

Анђела Благојевић 2-7, за председника је изабрана Милица Мишић 3-4, помоћник за 

парну смену је Вук Симић 4-10, за непарну смену Андрија Јовановић 3-5.  

Ученици Стручног Тима за развојно планирање школе су Уна Несторовић 4-2 и Нађа 

Мирковић 1-3.  

Ученици за превенцију вршњачког насиља су Ања Ристић 3-1 и Вук Остојић 4-10.  

У Школском одбору су Вања Рогић 4-6,  Јана Стојановић 4-7, а замена Емилија Брадач 

4-5.  

Записници су уредно вођени и заведени под бројем код референта за ученичка питања. 

На свакој седници je присутан представник Наставничког већа Ана Ковачевић, три пута 

је у раду учествовао директор школе Радисав Милић, у радној посети психолог школе 

Тамара Ђорђевић Николић, у посредном раду је педагог школе Марија Филиповић као 

и рад на радионицама о Вршњачком насиљу са педагогом школе Дубравком 

Радошевић.  

Комуницирали смо на воц-ап заједничкој мрежи а обавештавали о школским 

активностима на инстаграму https://www.instagram.com/parlament_seste/?hl=sr.  

Према Правилнику о награђивању и похваљивању ученика Шесте београдске гимназије 

у завршном разреду предложили смо следеће ученике четвртог разреда: Вукашин 

Толић 4-1, Андреј Бакић Грачак 4-4, Сара Радосављевић 4-4, Јана Стојановић 4-7, 

Јована Михајловски 4-9 и Вук Симић и Вук Остојић 4-10. Учествовали смо на 

промовисању екскурзије за све разреде. 

На дневном реду су биле теме документа као што су Упознавање Парламента са 

правима, обавезама, и одговорностима ученика (Статут Шесте београдске гимназије 

стр. 62-84) и са општим Актима школе; Разматрање извештаја о остваривању развојног 

плана школе 2020/2021. год; Разматрање извештаја програма о унапређењу квалитета 

образовно васпитног рада; Разматрање Годишњег извештаја рада школе 2020/2021. год;  

Разматрање годишњег плана рада школе 2021/2022 год; Разматрање извештаја и плана 

рада Шесте београдске гимназије, ваннаставних активности, хуманитарне и спортске 

активности, сарадња са институцијама ван школе, уређење школског простора, 

самовредновање рада школе и др. 

Радили смо на  eTwininng пројекату ,,Дечија права – Ученички парламенти у школама 

/Children's Rights - School Student Council“, са 58 наставника и 119 ученика из Србије, 

Хрватске, Турске, Босне и Херцеговине, Португалије, Северне Македоније, Румуније, 

https://www.instagram.com/parlament_seste/?hl=sr
https://live.etwinning.net/projects/project/309622
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Албаније, Грузије, Јордана, Шпаније, Летоније, Јерменије, Француске, Грчке и 

Азербејџана, кроз који смо представили како у нашој школи спроводимо Дечија права и 

како су усаглашена акта. 

Активности: 

● Радионица „Безбедност средњошколаца“ одржана је у 1-1, 2, 4, 6, 7, 10 и 2-2, 3, 

4, 5, 8. Координатор Милица Мишић са вршњачким едукаторима. 

● 05.10.2021. Ученици су на Дечијој недељи у Дому народне скупштине „За свако 

дете“ под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографији и 

Пријатеља деце Србије са циљем важности вршњачке подршке у остваривању 

права детета. Јана Стојановић 4-7, Емилија Брадач 4-5, Андреј Бакић Грчак 4-4 и 

Марко Колунџија 2-9.  

● 05.10.2021. Ученици су посетили општину Звездара у недељи „За свако дете“ 

која је позвала Ученичке парламенте са Звездаре и разговарали са референтом за 

ученичка питања пошто је због ковид услова састанак одложен за већи број 

ученика. 

● 15.10.2021. Ангелина Жеравчић 2-9, Андрија Јовановић 3-5 и Вукашин Толић 4-

1 су посетили Центар за промоцију равноправности и отвореног друштва 

поводом пројекта „Образовање кроз самозаступање“,  CePROD. 

● 12.11.2021. Ученици одељења 3-4, Милица Мишић и Ненад Нешић, су имали 

сусрет са дечаком Давудом и његовом сестром Бахтаром из Авганистана. 

Ученици су ступили у контакт са Центром за заштиту и помоћ тражиоцима 

азила, који је омогућио овај сусрет. Давуд и Бахтара су сада осми разред, а за 

мало мање од годину дана колико су у Србији, перфектно говоре српски језик. 

● 15.11.2021. Ученици одељења 3-4, Милица Мишић и Ненад Нешић, заједно са 

педагогом Маријом Филиповић посетили ОШ „Васа Пелагић“ у Котежу, ради 

сусрета са децом из Ирака, Сирије и Сомалије поводом конкурса „Добродошли у 

моју земљу“. 

● Од 18.11. до 03.12 укључили смо се у промоцију манифестације и извели пар 

активности током манифестације „Новембарски дани Соње Жарковић“. 

● 06.12.2021. Наши ученици су у ГО Звездара, поводом обележавања 

Међународног дана волонтера, основних и средњих школе са Звездаре, 

представили своје акције и волонтирања у последњих годину дана. Представили 

су прошлогодишњу хуманитарну акцију „За Анику Манић“ и „За Нину 

Благојевић“, као и  овогодишње еколошке акције у оквиру наших 

„Новембарских дана“. Након тога је школа добила и уновчила ваучер од 18 

хиљада динара у Техноманији. 

● 15.12.2021. Учествовали смо на онлајн такмичењу „Изазов Специјал“ ЈА Србија, 

који је одржан под слоганом за нову генерацију предузетника. за средњошколце. 

Ученици су радили на развијању свести о климатским променама, унапређивању 

животне средине и осмишљавању нових решења. Нашу школу представљали су 

Теодора Дикић 2-7, Милош Алексић 1-3, Марко Колунџија 2-9, Лука Вуксановић 

3-7 и Душан Илић 2-7. Комисија је била из Достигнућа младих ЈА Србија. 
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● 01.01.2022. Након скоро месец дана прикупљања пакетића за децу свратишта у 

улици Крфска 7а, у којем су учествовали сви разреди, Милица Мишић 3-4, 

Андрија Јовановић 3-5, Душан Смољан 3-4, Илија Базић 3-7 и Милош Алексић 

1-3, су обрадовали децу за празнике. Андрија се опробао и у улози Деда Мраза. 

● 04.03.2022. Успешно је завршена прва троделна радионица о медијској 

писмености, са учесницима из првог и другог разреда наше школе. Радионица је 

била интерактивног карактера и подељена је на три дела, од којих су први и 

други део предавање праћено презентацијом уз вежбе за учеснике, а трећи део 

дебатни турнир са темама из области коју обрађујемо. Победнице протеклог 

дебатног турнира су Миа Лојаница и Нина Јовановић, ученице одељења 2-4.  

● 17.03.2022. Радионица је настављена и за ученике трећег и четвртог разреда.  

● Пратили смо Угледни час „Пољубац“, Сусрет филозофије и визуелне уметности 

● Делили смо пријатељске поруке у манифестацији „Спој традиције и трендова“ 

● 01.04.2022. године у Централном холу Дома Народне скупштине Републике 

Србије, Трг Николе Пашића са почетком у 11 часова организован је догађај и 

изложба „Пријатеља деце Србије“ у сарадњи са Народном скупштином 

Републике Србије. Назив изложбе је „Желим да разумеш – права детета кроз 

призму дечијег стваралаштва“. Ангажовање и позив за вођење програма добио је 

Вукашин Толић 4-1, специјални гост са говором о радионици о решавању 

вршњачког насиља које се спроводи у Шестој београдској гимназији је Милица 

Мишић 3-4, а било је још осам ученика који су представљали школу. Ученици су 

били на припремама са Пријатељима деце Србије пред догађај. Ученике је 

водила Сандра Трпковић, наставница билогије, имена ученика у Дому народне 

скупштине су: Елена Јанковић 2-2, Душан Смољан 3-4, Нађа Мирковић 1-3, 

Милош Алексић 1-3, Мија Лојаница 2-4, Тијана Бугарчић 2-2, Теодора Дикић 2-

7, Анђела Благојевић 2-7.  

● 07.04. 2022. подсетили смо на важност „Светског дана здравља“. 

● 20.04.2022. ученици су представили школу на Сајму образовања на Звездари од 

12 до 14 часова, у улици Краљице Марије бр. 73, на Београдској академији 

пословних и уметничких струковних студија. Ученици: Ана Свитлица 1/4, 

Милош Алексић 1-3, Теодора Дикић 2-7, Анђела Благојевић 2-7, Милица Мишић 

3-4, са наставницом Аном Ковачевић. Школа је одштампала 100 рекламних 

летака, обезбеђен је штанд у организацији општине Звездара, а на Београдској 

академији смо и више него лепо дочекани од стране домаћина. Ученици осмих 

разреда су били изузетно заинтересовани за нашу школу и ми смо им као група 

понудили важне информације за упис. Након тога смо се, поводом презентовања 

школе, огласили и на инстаграм профилу Парламента који ће сигурно бити 

пропраћен пре уписа од стране основаца и њихових родитеља, а директор школе 

је одобрио и посету околних основних школа где би поделили летке, у наредном 

периоду. 

● Летњи биоскоп је основан на иницијативу одељења 2-7 на спортским теренима 

школе у трајању од три дана, ради прикупљања новчаних средстава за вршњака 

Матију Тривуновића коме је изгорео стан на Карабурми, уплатили су и 1-3 и 3-7 

са разредним старешинама, дежурали су наставници Физичког васпитања, 
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Историје и Физике, координисала је и Сара Радосављевић 4-4, техничка подршка 

био је Горан Зафировски, а директор школе је набавио платно за летњи биоскоп. 

Промовисали смо на инстаграму Парламента и остале активности које су се дешавале у 

школи а то су: градско такмичење из ватерпола, општинско такмичење из атлетике, 

општинско такмичење у кошарци, општинско такмичење у одбојци, рад УНЕСКО- 

секције, рад Ерасмус+ пројекта „Clean Danube Clean Black Sea“ у Будимпеши, Бечу и 

Констанци, пројекат „Добродошли у моју земљу“, такмичење Хакатон на ФОН-у, 

доделу новогодишњих пакетића у свратишту за незбринуту децу коју је извело 

одељење 1-7, промовисали смо догађај „Спој традиције и трендова“,  градско 

такмичење у баскету 3 на 3, промовисали смо такмичења из Ученичких компанија и 

предузетништва, пролаз на Републичко такмичење из Географије Марка Јарића 2-9, 

успехе многих ученика на такмичењима на сторију, рад Црвеног крста у нашој школи, 

Дан девојчица и сл. 

Ученици су могли да се одазову и следећим акцијама које смо оглашавали на воц-ап 

групи УП, па су затим представници информације преносили у своја одељења, а то су: 

Дебатна секција, Секција друштвених игара, попуњавали смо упитник о видео играма, 

упитник из истраживачке станице Петница, Тим за каријерно вођење и вебинаре за 

избор факултета фондације Темпус, конкурс „Знањем мењамо свет“, представе у Пан 

театру, такмичење филмова у Сопоту за средњошколце, Међународни дан волонтера, 

БТФ, ИТ ФЕСТ, вебинари Микрософт формс-а, радионице у галерији Икс витамин, 

тренинзи фејк медијске писмености, Каријерно вођење и саветовање, ФЕФА факултет и 

радионице, анкете о медијима, кратка смотра ђачког филма, обавештења о комплет 

садржају Звездаријаде, Како сачинити еуропас, тренинг о отвореним подацима у 

образовању, интересовали смо се за поново покретање Језичког коктела суботом и 

просторијама Шесте, представу „Животињско царство“ Скилл уп, Дизајн Тимови 

ФЕФА, ЕФПСА, отворена врата на факултетима за упис матураната, ФОКУС 22, 

такмичење у музичких потенцијала, као и о осталим питањима која се тичу школског 

живота. 

 

испред НВ, 

Ана Ковачевић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ   
 

Извештај о раду педагога школе 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

● Израда годишњег и месечних планова рада педагога; 

● Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. и 

2022/2023. годину; 

● Учешће у изради Школског програма 2022-2026; 

● Учешће у изради Акционог плана рада за унапређење квалитета рада школе; 

● Израда плана посете часовима одељенских заједница свих одељења првог 

разреда у септембру, а током школске године за све разреде, по потреби; 

● Израда планова посета редовним часовима и часовима изборних програма током 

школске године; 

● Израда планова индивидуалних разговора са ученицима, у сарадњи са 

одељенским старешинама; 

● Учешће у избору и предлозима одељенских старешина за школску 2022/23. 

годину; 

● Учешће у избору и предлозима ментора за приправнике за школску 2021/22. 

годину; 

● Учешће у избору и предлозима чланова свих тимова у школи за школску 

2021/22. годину; 

● Израда спискова ученика 1, 2. и 3. разреда за похађање изборних програма у 

школској 2021/22. години; 

● Учешће у избору и предлозима наставника за похађање семинара 

„Имплементација Офиса 365 у организацији рада школе и примена у настави“, 

„Умеће комуникације“, „Јавни говор – технике излагања“, и предлозима 

семинара за наставнике који иду на стручна усавршавања због поништених 

текућих оцена; 

● Израда директоријума за све наставнике – за предају глобалних и оперативних 

планова; 

● Планирање и спровођење свих истраживања у оквиру Тима за самовредновање, 

а за област Настава и учење и Етос; 

● Учешће у изради Aкционог плана превенције заштите ученика, у сарадњи са 

психологом школе; 

● Учешће у изради нацрта Правилника о похваљивању и награђивању наставника; 

● Израда документације о потреби полагања допунских испита за ученике током 

школске године, планирање допунских испита; 

● Израда следећих докумената, упутстава и образаца за наставнике: „Образац за 

годишњи и месечни план“; „Образац за месечни план у комбинованој настави“; 

„Образац за план рада одељенског старешине“; „Образац за извештај 
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одељенског старешине“; „Упутство за реализацију изборних програма“; 

„Остваривање и унапређивање наставе изборних програма“; „Улога наставника 

у настави изборних програма“; „Оцењивање и праћење у настави изборних 

програма“; „Спровођење појачаног васпитног рада“; „Израда упутства за 

планирање и реализацију часова одељенских старешина са предлогом тема и 

предлогом приручника за наставнике“; документ „Методе и технике у 

интерактивној настави“; документ „Чек листе за рад у тимовима“ за изборну и 

редновну наставу; „Oцењивање ученика у средњој школи“, „Формативно 

оцењивање“; Израда форме за Годишњи извештај о раду стручних већа; 

„Сценарио за час – припрема за час“; 

● Пружање помоћи наставницима у изради планова редовне наставе, додатног и 

допунског рада, планова рада секција, планова рада одељенских старешина; 

● Учешће у планирању ваннаставне активности „Новембарски дани Соње 

Жарковић“; 

● Учешће у планирању организације спровођења ПИСА истраживања;  

● Учешће у планирању организације спровођења пилот пројекта Државне матуре. 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО 

ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

● Учешће у изради и допуни Извештаја о унапређивању квалитета образовно-

васпитног рада за школску 2020/21. годину; 

● Учешће у изради и допуни Извештаја о реализацији Развојног школског плана за 

школску 2020/21. годину; 

● Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину; 

● Учешће у изради Извештаја о реализацији сарадње Школе са породицом; 

● Учешће у изради Извештаја о реализацији сарадње Школе са локалном 

средином; 

● Организовање Гугл налога „Праћење наставе“ на почетку школске године – Гугл 

учионица, упутство за наставнике, обавештења за наставнике, приступање, 

евиденција учионица које се (не)налазе на налогу „Праћење наставе“; 

● Евидентирање и анализа годишњих и месечних планова рада наставника; 

● Извршен преглед и евиденција записника са родитељских састанака у 

електронском дневнику; 

● Извршена анализа свих Гугл учионица изборних програма, више пута у току 

школске године; 

● Праћење реализације образовно-васпитног рада у Гугл учионицама за време 

комбинованог модела наставе, као и реализације наставног процеса изборних 

програма и Гугл мит часова;  

● Континуирани преглед електронског дневника током школске године.  Преглед 

и анализа дневника вршила се засебно и за наставнике приправнике (децембар и 

април), као и за наставнике изборних програма (јануар). Припремљени су 

извештаји о прегледу дневника и послати наставницима. Преглед дневника се 
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вршио и појединачно за наставнике када се интервенисало у конкретним 

ситуацијама (преглед дневника наставника математике, рачунарства и 

информатике, хемије, енглеског језика, историје); 

● Праћење планирања и реализације писаних провера знања; 

● Праћење процеса оцењивања ученика током школске године – сумативно, 

формативно; 

● Праћење владања ученика у дневнику, уписа и изречених мера (са акцентом на 

одељења 2-5, 2-6, 2-8, 3-5); 

● Праћење реализације часова одељенског старешине у складу са месечним 

плановима. Праћење реализације часова одељенских старешина у четвртом 

разреду (реализација наставних јединица препоручених од стране Министарства 

одбране Републике Србије), током читаве школске године и израда извештаја о 

реализацији наведених часова; 

● Остварене посете часовима (предмети Српски језик и књижевност, Енглески 

језик, Немачки језик. Филозофија, Историја, Социологија, Математика, Физика, 

Биологија, Хемија, Физичко и здравствено васпитање, Језик, медија и култура, 

Примењене науке, Примењене науке 1, Методологија научног истраживања, 

Основи геополитике, Здравље и спорт, Уметност и дизајн). 

Вођена евиденција о посећеним часовима, примена инструмента - обрасца за 

посматрање и вредновање часа, примена секвенцијалне анализе при посетама. 

Посете часовима део су и извештаја Тима за самовредновање квалитета рада 

школе за област настава и учење. При посетама часовима посебан фокус био је 

на процесу формативног оцењивања. Закључци и мере за унапређивања процеса 

наставе су у посебним извештајима педагога.  

● Педагошко-психолошка служба је присуствовала часовима наставе математике у 

одељењу 4-10 (април-мај); сарадња са психологом;  

● Предлози мера за унапређивање наставног процеса и дисциплине на крају првог, 

другог и трећег класификационог периода. Праћење школског успеха и предлози 

решења за побољшање истих (евиденција ученика са недовољним оценама, 

опоменама, закљученим недовољним оценама);  

● Израда мишљења стручног сарадника по питању приговора на текуће и 

закључне оцене (децембар - текућа оцена из математике; закључна оцена из 

математике на првом полугодишту; закључна оцена из физичког и здравственог 

васпитања на првом полугодишту; март – текућа оцена из математике; март –  

текућа оцена из математике; мај – текућа оцена из математике; јун – текућа 

оцена из историје; јун – закључна оцена из владања; август - оцена са поправног 

испита из математике;  август - оцена са поправног испита из математике). 

● Анализа спроведених истраживања, квалитативна анализа истраживања из 

области настава и учење и области етос (истраживање везано за планирање и 

припремање за час, самопроцена наставничких компетенција, самоевалуација 

рада наставника изборних програма, анализа упитника намењеног вредновању 

наставе математике за наставника Ј.К, анализа упитника из области етос за 

наставнике, родитеље и ученике);  
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● Израђен извештај о педагошко-инструктивном раду са наставником математике 

Ј.К;  

● Преглед и анализа упитника о социоекономском статусу ученика 1. разреда (за 

одељења: 1-2, 1-3, 1-5, 1-6, 1-7, 1-10, сарадња са психологом школе) 

 

III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

● Праћење рада наставника и приправника, путем посета часовима, саветодавног и 

педагошко-инструктивног рада; 

● Координација активности стручних већа, тимова и комисија у току школске 

године; 

● Ангажовање у стручном усавршавању наставника (предлози семинара, 

препоруке за бесплатне вебинаре и др) и мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање; 

● Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације; 

● Сарадња са менторима и приправницима, праћење рада и пружање подршке 

приправницима у просецу увођења у посао; 

● Сарадња са наставницима у доради критеријума за оцењивање; 

● Сарадња са одељенским старешинама у погледу часова одељенских старешина и 

тема, адаптације ученика, организовање родитељских састанака и унапређивање 

сарадње са родитељима; 

● Пружање подршке наставницима у процесу формативног и сумативног 

оцењивања; 

● Пружање стручне помоћи у циљу унапређења квалитета васпитно-образовног 

рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења 

савремених и разноврснијих метода рада; 

● Израда препорука за унапређивања рада наставника Ј.К, сарадња са психологом 

школе; 

● Сарадња са наставницима који су на замени.  

 

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Индивидуални рад са ученицима (тешкоће у учењу, примена техника и метода за учење, 

радне навике, школски успех, дисциплина и проблеми у понашању, каријерно вођење) 

● Реализовано је 133 разговора са ученицима. Највећи број разговора обављен је 

индивидуално, док су групни разговори били намењени интервенцији и 

решавању проблема који су настајали. Ученици су на разговор долазили по 

упуту одељенског старешине / предметног наставника / родитеља / на позив 

педагога / самоиницијативно. Отворени су досијеи за све ученике и израђени су 

извештаји о разговорима. Теме: радне навике, тешкоће у учењу, школски успех, 

оснаживање ученика за стицање вештина и примену различитих техника и 
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метода за успешно учење, саветовање ученика – дициплина, понашање, лакше и 

теже повреде ученика, избор факултета (матуранти), изостајање са наставе, 

активности у оквиру појачаног васпитног рада. Разговори су организовани и у 

току спроођења васпитно-дисциплинских поступака и након изречених мера. 

Непосредно пре и након класификационих периода, на разговор су долазили 

ученици који имају три или више јединице, у циљу јачања њихових капацитета 

за превазилажење ових и сличних ситуација. Такође, ученици са већим бројем 

изостанака су периодично позивани на разговоре у циљу даљег спречавања 

изостајања. За потребе разговора, прикупљани су подаци: из школске 

документације (дициплина; успех), о породичном окружењу, обављени су 

разговори са предметним наставницима и старешинама, родитељима, по потреби 

и у складу са природом ситуације. Тежило се обезбедити максимално погодне 

услове за креирање подстицајне атмосфере за разговор у којем ће ученик бити 

отворен и имати поверења у педагога. 

 

Рад са одељенским заједницама 

 

● Педагошко-психолошка служба посетила је сва одељења првог разреда у 

септембру. У сарадњи са психологом, направљен је план посета. Тема посећених 

часова првог разреда: упознавање ученика, представљање рада педагошко-

психолошке службе, праћење адаптације првака; 

Посећена су 22 часа одељенских заједница на којима су одржана предавања: 

„Крадљивци времена“, „Технике успешног учења“, „Дисциплина у мом 

одељењу“.  

Посете часовима одељенских заједница организоване су и на позив одељенских 

старешина, у складу са потребама школе (текуће тешкоће, унапређивање 

сарадње са предметним наставницима, дисциплина на часовима). 

Ученички парламент 

● Обезбеђивање подршке, консултације и праћење израде пројекта „Мисли својом 

главом“ чији је аутор председница Парламента, Милица Мишић; 

● Представљање резултата спроведених истраживања Тима за самовредновање 

рада школе; 

● Организовање и посета Основне школе „Васа Пелагић“ (педагог и представници 

Парламента); 

● Редовна комуникција и прослеђивање информација које су од значаја за 

Парламент, континуирано током школске године.  

 

Вршњачки тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

● Пружање подршке Вршњачком тиму у организацији активности и презентовању 

активности одељењима; праћење рада вршњачког тима и укључивање по 

потреби. 
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V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

● Реализовани су саветодавни разговори са родитељима чија деца имају тешкоће у 

учењу, развоју, односно понашању, чија су деца у процесу појачаног васпитног 

рада. Сарадња са родитељима организовала се најпре индивидуално, али и са 

групама у зависности од проблема. По потреби, обезбеђено је присуство 

педагошко-психолошке службе на родитељским састанцима; 

● Остварено је 26 индивидуалних разговора са родитељима, сачињени су 

извештаји о разговорима; 

● Реализована су три групна разговора (1. родитељи одељења 2-8, ученици, 

директор, педагог, психолог;  2. родитељи одељења 1-8 са директором, 

помоћником директора, педагогом; 3. родитељ ученице одељења 2-6 и родитељ 

ученика 2-8, ученици, одељенски старешина, педагог и психолог), сачињени су 

извештаји о разговорима; 

● Присуство родитељском састанку у одељењу 4-10; 

● Обезбеђивање учешћа родитеља у истраживањима, сарадња са Саветом 

родитеља; 

● Учешће у организацији новоотвореног Портала за родитеље на сајту школе у 

циљу побољшања доступности и благовременог протока информација 

намењених родитељима, електронска комуникација са родитељима; 

● Иницирање отварања мејла ucenjenadaljinu@vigimnazija.edu.rs у комбинованом 

моделу наставе у циљу да се родитељима обезбеди још један вид комуникације 

путем којег ће моћи да дају своје коментаре, сугестије и постављају питања на 

тему наставног процеса у комбинованом моделу; праћење мејла, електронска 

комуникација. 

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

 

● Редовна комуникација са директором, помоћником директора, психологом 

школе у циљу континуираног праћења и унапређивања образовно-васпитног 

рада; организовани заједнички састанци континуирано током школске године; 

● Заједничко планирање рада стручних већа, тимова, планирање спровођења 

истраживања, седница Наставничког већа и Педагошког колегијума, седница 

одељенских већа;  

● Сарадња при избору одељенских старешина; 

● Сарадња при спровођењу васпитно-дисциплинских поступака: учешће у 6 

васпитно-дисциплинских поступака, обављени разговори са ученицима, 

израђени Извештаји стручног сарадника педагога о обављеним разговорима; 

● Сарадња при разматрању приговора на оцене (10 жалби, приговори на текуће и 

закључне оцене из предмета: математика, физичко и здравствено васпитање и 

историја; пригово на закључну оцену из владања; приговори на закључне оцене 

након одржавања поправних испита из математике); 

mailto:ucenjenadaljinu@vigimnazija.edu.rs
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● Сарадња при разматрању молби ученика (2 молбе, једна о пребацивању ученице 

у другу групу у току комбинованог модела, друга молба тицала се уписивања 

ученице у трећи разред гимназије); 

● Сарадња са помоћником директора на дешифровању свих тестова (Пилот 

државна матура, април 2022); 

● Сарадња са помоћником директора и психологом на припреми листе ученика за 

потребе одабира узорка за Писа тестирање; 

● Орагнизација заједничких састанака са ученицима и родитељима, родитељима и 

предметним наставником, и др, у складу са текућим ситуацијама и потребама. 

VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

● Наставничко веће (укупно 10 седница, учешће у припреми и реализацији); 

● Одељенска већа (4 редовна и појединачна одељенска већа); 

● Педагошки колегијум (укупно 6 седница, учешће у припреми и реализацији); 

● Тим са самовредновање (Марија Филиповић, Дубравка Радошевић); 

● Тим за каријерно вођење и саветовање (Марија Филиповић); 

● Тим за професионални развој (Дубравка Радошевић); 

● Стручни актив за развојно школско планирање (Дубравка Радошевић, Марија 

Филиповић); 

● Стручни актив за развој школског програма (Дубравка Радошевић, Марија 

Филиповић); 

● Тим за инклузивно образовање (Дубравка Радошевић, Марија Филиповић); 

● Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања (Дубравка Радошевић, 

Марија Филиповић); 

● Тим за појачан васпитни рад  (Марија Филиповић). 

У засебним извештајима о раду наведених стручних органа, тимова и актива налази се 

детаљнији опис послова педагога. 

Истраживачко-аналитички рад 

1. Анализа упитника о социо-економском статусу ученика првог разреда (6 

одељења); 

2. Анализа успеха и дисциплине на класификационим периодима; 

3. Истраживање „Планирање и припремање наставника“; 

4. Истраживање „Самопроцена наставничких професионалних компетенција“; 

5. Истраживање „Очекивања родитеља од Шесте београдске гимназије“; 

6. Истраживање из области етос (за родитеље); 

7. Истраживање из области етос (за ученике); 

8. Истраживање из области етос (за наставнике и ПП службу). 
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VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Остварена је сарадња са Градском општином Звездара, Пријатељима деце Србије, 

Секретаријатом за социјалну заштиту, Центром за социјални рад Палилула, МУП, 

Институтом за вештачку интелигенцију, Основном школом „Васа Пелагић“, 

факултетима, посебно са Филозофским факултетом, Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања, Заводом за проучавање културног развитка, Фондацијом 

Темпус, ИС Петница.  

 

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

Документација и припрема за рад 

 

● Планови рада педагога; 

● Дневник рада педагога; 

● Записници са Педагошког колегијума и Тима за самовредновање рада; 

● Извештаји о успеху и дисциплини на класификационим периодима; 

● Приговори на оцене и мишљења стручног сарадника; информације о обављеним 

разговорима у васпитно-дисциплинским поступцима; 

● Извештаји о посетама часова, протоколи, чек листе; 

● Евиденција о индивидуалним и групним разговорима са ученицима, отворени 

електронски досијеи ученика (табеларни преглед разговора са ученицима, 

појединачни извештаји о разговорима са ученицима). Евиденција се води у 

складу са Етичким кодексом педагога; 

● Евиденција о разговорима са родитељима, извештаји о разговорима. 

 

Стручно усавршавање 

● „Имплементација Офиса 365 у организацији рада школе и примена у настави“ 

Друштво учитеља Београда (Марија Филиповић) 

● „Проргам обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења“ ЗУОВ (Марија Филиповић, Дубравка Радошевић) 

● „Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-родитељ унутар 

установа“ ОКЦ (Марија Филиповић) 

● „Обука ПИСА 2022“ ЗУОВ (Марија Филиповић) 

● „Jавни говор  - технике излагачке писмености“ Изражајност (Марија Филиповић, 

Дубравка Радошевић) 

● „Умеће комуникације“ Тим психокод (Дубравка Радошевић) 

● „Обука за Школску матурску комисију – пилот Државне матуре“ (Марија 

Филиповић) 
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● „Обука за запослене - Безбедно коришћење дигиталне технологије - превенција 

дигиталног насиља“ Чувам те (Марија Филиповић) 

● „Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 

дискриминације, злостављања и насиља“ Чувам те (Марија Филиповић) 

● „Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима“ 

Чувам те (Марија Филиповић) 

 

Дубравка Радошевић, стручни сарадник педагог 

Марија Филиповић, стручни сарадник педагог 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ 

Извештај о раду психолога школе 
 

● Упознавање са релевантним информацијама 

1. Прикупљање свих релеватних информација ради оптималног свакодневног 

функционисања на радном месту, од имена одељенских старешина, председника 

разредних и стручних већа, чланова тимова, њихових контаката, годишњег 

школског календара, лозинки, програма за аутентификацију и сл. 

2. Упознавање са релевантним законима и правилницима: 

a. Правилником о раду психолога, 

b. Правилником о протоколу поступања у установи у одговру на насиље, 

злостављање и занемаривање,  

c. Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање,  

d. Законом о основама система образовања и васпитања,  

e. Законом о средњој школи. 

3. Оснаживање свих актера у школи (ученици, родитељи, наставници) да ми се обрате 

за стручну помоћ када им је то потребно, путем мејла, вибер порука и усменим 

путем. 

 

● Превенција и интервенција: дискриминација, насиље, злостављање 

1. Одржане радионице: „Подстицање на алутруистично понашање“  у одељењу 2-8 

поводом  плана заштите одељења за школску 2021/22. годину. 

2. Учествовала у организациј и реализацији активности вршњачког заштитног тима у 

више одељења. 

3. Успостављена континуирана сарадња са одељенским старешином поводом 

планирања и реализације превентивних активности од стране ученика, наставника, и 

одељ. старешине у том одељењу, а поводом реализације плана заштите. 

4. Припрема садржаја за разраду акционог плана заштите за Тим за заштиту ученика 

од дискиминације, злостављања и насиља. 

5. Одржано је седам састанака Тима за превенцију дискриминације, насиља и  

злостављања. 

6. Праћена реализација плана заштите одељења 2-8. Реализовано је више активности, 

од стране ученика, вршњачког тима, психолога, педагога и одељ.старешине. 

7. Постављени је нова подкатегорија на сајту школе „Превенција“ у категорији „За 

родитеље“ која се тиче превенције дигиталног насиља са циљем да се успостави 

редовно постављање превентивних садржаја за родитеље на месечном нивоу 

(сарадња са Сузаном Филиповић): 

a. Обука на Националној платформи за превенцију насиља - ЧУВАМ ТЕ- „Шта 

родитељ треба да уради када има сазнање о насиљу у школи“  

b. Едукативни филм „Посматрачи“ у продукцији РТС-а, бави се проблемом 

трговине људима и предочава начине њене превенције. Снимљен је уз 
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подршку Министарства просвете и Центра за заштиту жртава трговине 

људима), 

c. Предавање Ане Марковић, психолога и саветнице УНИЦЕФ-а за дигиталну 

комуникацију: „Дигитално насиље и како се борити са њим“ TedTalк  

https://www.youtube.com/watch?v=LLlhwnM45O0 

d. Национални извештај: „Насиље према деци у Србији. Детерминанте, фактори 

и интервенције“ Издавач: Уницеф Србија.  

e. Шта родитељ може да предузме уколико дође до сазнања да је његово дете 

изложено или је било изложено насиљу у школи. Одговор на ово и слична 

питања налазе се на националној платформи за превенцију насиља које 

укључује и децу: https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/najcesca-pitanja-i-

odgovori-na-jednom-mestu/ 

8. Присуствовала презентацијама вршњачког тима за превенцију насиља. 

9. Успостављен контакт са јединицом за превенцију насиља Министарства просвете 

поводом увођења онлајн садржаја током пандемије за родитеље и наставнике. 

10. Прослеђен позив наставницима за реализацију тематске недеље у оквиру 

годишњег плана тима за заштиту од насиља. 

11. Организација посете (пријавило се 24 ученика) едуктативне позоришне представе у 

театру „Дадов“ на овогодишњем Ангажман фесту, фестивалу едукативних 

представа за децу и младе (од 4 до 8. децембара) под слоганом „Проговори храбро“ 

са наставницом Весном Јевтић у оквиру тематске недеље превенције насиља (19. 

новембар светски дан превенције злостављања деце, 25. новембар светски дан 

превенције насиља над женама.) 

12. Помоћ у реализацији тематске недеље поводом светског дана превенције насиља, 

прослеђивање едукативних филмова и радионица на тему превенција насиља у 

организацији наставнице социологије Т.Б. 

13. Организација посете:  Психолог на пракси А.Т. одржао радионицу на тему 

превенција насиља у одељењу 2-8 у оквиру планираних активности из плана 

заштите. 

14. Пријава два догађаја високог нивоа насиља Школској упави са предузетим и 

планираним мерама. 

15. Учешће у изради извештаја и предлога за покретање дисциплинског поступка са 

одељ.старешинама за 8 поступака (који укључују два до неколико ученика по 

поступку) Присуство на састанцима поводом дисциплинских поступака. 

16. Сарадња са школским полицајцима/кама. 

17. Договор са Т. Златковић поводом предавања планираног за друго полугодиште, на 

тему превенција дигиталог насиља у оквиру интерног стручног усавршавања 

наставника и постављање обавештења. 

18. Сарадња са С. Златановић поводом вршњачког заштитног тима. Присуство 

радионици вршњачког тима за „Медији и медијска писменост“, као и радионици 

„Превенција насиља“ 

19. Праћење стања у ес дневнику, категорија „владање“ за поједине ученике. 

20. Прослеђен репертоар интерактивног позоришта за март поводом представа на тему 

превенције насиља В. Јевтић, Т. Кречковић, О. Леви. 

https://www.youtube.com/watch?v=LLlhwnM45O0
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/najcesca-pitanja-i-odgovori-na-jednom-mestu/
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/najcesca-pitanja-i-odgovori-na-jednom-mestu/
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21. Присуство на часу наставника математике Ј.К. у одељењу 4-10 од априла, па до 

краја школске године. 

22. Написан одговор наставнику Ј. Кнежевићу поводом молбе да се изјасни о сарадњи 

са учеником У.М. 4-10 

23. Извештај психолога за ученика У.М. 4-10 

24. Израда препорука за рад Тима за заштиту од насиља наставнику Јовану Кнежевићу 

у сарадњи са педагошкињом М. Филиповић. 

25. Консултације за правницом Министарства просвете поводом случаја наставника Ј. 

Кнежевића. 

26. Консултације са психолошкињом Б. Лајевић поводом случаја наставника Ј. 

Кнежевића. 

27. Консултације са проф. Д. Попадићем са Филозофског факултета поводом 

идентификације појава психичког насиља у учионици. 

28. Написана четири програма за школски програм 2022-2026:  

a. Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања; 

b. Програм превенције дискриминације;  

c. Програм превенције других облика ризичног понашања; 

d. Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке ученицима и  

e. План за грађанско васпитање за четврти разред. 

 

● Психолошко саветовање ученици, наставници и родитељи (Рад са овим 

категоријама се преклапа са радом у оквиру превенције насиља и инклузивног 

образовања) 

1. Одржане радионице на тему „Кључ академског успеха“ у одељењима (група која 

слуша грађанско васпитање) : 2-1, 2-3, 2-5, 2-9, 2-10, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7, 4-9, 4-10 

2. Учешће у изради презентације „Превенција алкохолизма“ у оквиру друштвено-

корисног рада ученика Д.Т. 3-8 

3. Отварање досијеа ученика и вођење евиденције. 

4. Реализација психолошког саветовања са ученицима: 13 разговора септембар, 8 

разговора октобар, 23 разговора новембар, 22 разговора децембар, 28 разговора 

март, 19 разговора април, 21 разговор мај, 11 разговора јуни. 

5. Сарадња са одељенским старешинама: после сваког психолошког саветовања 

послата повратна информација одељенском старешини о предузетим активностима 

и мојим закључком у вези са даљим потребама. Посебни састанци са одељ. 

старешинама одржани су: 4 разговора септембар, 12 разговора новембар, 4 састанка 

децембар, 9 састанака јануар/фебруар, 18 састанака март, 12 састанака април, 11 

састанака мај. 

6. Сарадња са родитељима (посебно је вођена евиденција о сарадњи са родитељима 

поводом дисциплинских поступака): 2 разговор септембар; 5 разговора новембар, 4 

разговора децембар, 7 састанака фебруар, 5 састанака март, 14 састанака април, 3 

састанка мај, 2 састанка јуни. 

7. Учешће у вођењу документације потребне за појачан васпитни рад (одељ.старешина 

В.М. 3-5) Учешће на ЧОС-у 1-10, одељ.старешина Ивана Стојановић, тема – кључ 

успеха у учењу и примерном владању. 
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8. План заштите одељења 2-8 (8.12. на ЧОС-у одржале излагање ученице 4-4 С.Р. и 

К.Р. на тему 

 

● Каријерно саветовање 

1. Планирање сарадње  са са Центром за информисање и професионално саветовање 

Националне службе за запошљавање . 

2. Преглед психолошких тестова (мерних карактеристика) и литературе потребне за 

реализацију каријерног саветовања у школским условима.  

3. Реализовано тестирање и интерпретација теста тпи за ученике, каријерно 

саветовање: 2 ученика (4 састанка) септембар: 2 ученика (4 састанка) октобар, 4 

ученика новембар (6 састанака), 2 ученика (4 састанка) април, 2 учника (4 састанка) 

јуни. 

4. Информисане одељенске старешине четвртог разреда о могућем упућивању ученика 

на професионално информисање и саветовање у Центар за информисање и 

професионално саветовање НСЗ. 

5. Упознате одељ.старешине четвртог разреда о циклусу представљања факултета у 

Студентском културном центру у октобру и новембру. 

6. Објављена информација на гугл учионици о предстојећим радионицама ФЕФА 

факултета током марта за матуранте; „Како до првог запослења без претходног 

радног искуства“; Радионица за филмску продукцију. 

7. Такмичење из социјалне заштите, прослеђено Т. Бакић, социологија. 

8. Објављена информација на гугл учионици о представљању пет факултета 

Универзитета у Београду у Студентском културном центру. 

 

● Инклузивно образовање 

1. Одржано 4 састанка Тима за инклузивно образовање 

2. Вредновање ИОП-а из школске 2020/21. Анализирани и вредновани ИОП-и за три 

ученика С. М. (матурирао), Л.К. 3-2 и У.С. 4-3. Прегледани сви иоп-и за претходне 

школске године за ове ученике. Архивирани иоп-и ученика који су матурирали. 

3. Планирање ИОП-а за текућу школску годину. Прикупљање документације за ИОП-е 

4. Анализа потреба за индивидуализацијом за ученике првих разреда. Анализа 

упитника за родитеље за неколико одељења (посао подељен са М. Филиповић) 

Остварена сарадња са одељенским старешинама поводом прикупљања релевантних 

информација о ученицима за које ће бити потребно увођење мере 

индивидуализације. 

5. Анализа потреба за индивидуализацијом свих разреда из претходне школске године. 

6.  Договор о раду тима за ову школску годину. 

7. Посета часу 1-3, датум 14.09. поводом опсервације и процене јаких страна ученице 

са оштећењем вида, као и потреба за подршком. 

8. Анализа предатих планова за прво полугодиште ИОП-1 ученика У.С. 4-3 

9. Реализован разговор са наставницом М. Ђуровић (физика) поводом саветовања у 

изради индивидуалног образовног плана (начин писања садржаја који су у складу са 

учениковим могућностима и капацитетима, нпр. садржаји из физике су високо 

апстрактни и потребно их је прилагодити у већој мери ученику). 
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10. Допуна списка ученика за индивидуализацију од првог до четвртог разреда. 

11. Урађено вредновање постигнућа  три ученика  који се образују по индивидуалним 

образовним плановима  У.С. 4-3, Л.К. 3-2 и Н.Н. 1-3. 

12. Прослеђени мејлови за недостајеће евалуације наставницима. Иста информација 

прослеђена и референту школе. 

13. Сарадња са В. Чолаковић поводом постигнућа ученице Н.Н. 1-3. 

14. Сарадња са Д. Вучком поводом радних материјала за писање евалуације ИОП-а. 

15. Ј. Крлић Срзић, разговор поводом ученика М.Т. 4-1 

16. Преглед предатих индивидуалних планова за друго полугодиште 

17. Саветовање са учеником Л.К. 3-2, ИОП-2 (2 разговора, један у вези наставних 

предмета историја и географија) 

18. Љ. Башић, индивидуализација због одсуствовања са наставе (корона вирус) ученица 

А.М. 3-8 

19. Новаковић Тамара, наставница математике поводом ученика Л.К. 3-2, начин рада са 

учеником по ИОП-у 2. 

20. Саветовање са учеником Л.К. 3-2, ИОП-2 (1 разговор, поводом наставних предмета 

ликовна култура и уметност и дизајн, контактиран наставник) 

21. Саветовање наставника У.Т. путем мејла, поводом рада са учеником Л.К. 3-2, ИОП-

2 

22. Састанак поводом саветовање наставника математике З.Б.  поводом рада са 

учеником Л.К. 3-2, ИОП-2 

23. Евалуација ИОП-а и праћење постигнућа ученика током школске године.  

24. Прослеђени формулари за ИОП одељ.старешинама. 

25. Постављено на Гугл учионицу одељенском већу 3-2 разрађено поновљено упутство 

за рад са учеником Л.К. 3-2 ИОП-2. 

26. Анализа постигнутог школског успеха за ученике који похађају наставу по ИОП-1 и 

ИОП-2, као и ученице са 90% оштећења вида. 

27. Написан извештај о раду тима за инклузивно образовање за школску 2021/22. 

годину. 

28. Послати упити наставницима који нису доставили вредновање ИОП-а, контактиране 

одељенске стрешине по истом питању. 

29. Реализовано саветовање поводом израде вредновања ИОП-а са наставником 

математике Б. С.. 

30. Написан план рада тима за инклузивно образовање за школску 2022/23. годину. 

 

● Сарадња са невладиним и владиним организацијама 

1. Остварена сарадња са ОШ „Драган Ковачевић“ специјална основна школа за 

ученика са оштећењима вида. 

2. Остварена сарадња са ОШ „Свети Сава“ Врчин. 

3. Остварена сарадња са Шабачком гимназијом поводом реализације 

индивидуализације за ученицу са 90% оштећења вида. 

4. Остварена сарадња са Центром за промоцију равноправности и отворено друштво.  

5. Успостављена сарадња са Хенди центром Колосеум, поводом Београдског 

интернационалног феста особа са инвалидететом- Боси фест.  
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6. Контактиран МУП поводом пројеката за превенцију насиља (ове школске године 

нису имали превентивних програм). 

7. Остварен контакт са Центром за социјални рад – Палилула. 

8. Учешће на трибини „Насиље над женама у доба пандемије“ у организацији 

Општине Звездара са представницама: руководитељица Центра за социјални рад-

Звездара, јавна тужитељка, психолошкиња из Дома здравља Звездара, и 

представница МУП-а. 

9. Петница, 7 ученика саветовање, помоћ у пријави и изради мотивационог писма. 

10. Остварена сарадња са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину. 

11. На захтев Министарства просвете (налог директора) попуњена табела о 

учесталости насиља трећег нивоа у школским годинама 2018/19; 2019/20; 2020/21. 

12. Остварена сарадња са Педагошким друштвом Србије. 

13. Сарадња са Т. Бакић и проф. Мирољубом Хаџићем са факултета „Сингидунум“. 

Организација предавање у просторијама школе „Заштита животне средине“ 

професора са факултета „Сингидунум“ ученици четвртог разреда. 

 

● Сарадња са педагозима, управом школе, наставничка и одељенска већа, 

колегијум, школски одбор и др 

1. Појединачна одељенска већа због повреде забране и обавезе ученика, као и потреба 

ученика за индивидуализацијом и ИОП-а. 

2. Састанци са директором поводом дисциплинских поступака и наставничких већа 

током читаве школске године. 

3. Учешће на састанцима Педагошког колегијума током читаве школске године.  

4. Састанак са педагозима поводом сарадње и размене информација током читаве 

школске године, једном до више пута месечно. 

5. Одељенска и наставничка већа за прво и треће тромесечје, прво полугодиште и крај 

године. 

6. Консултације са М. Младеновић поводом рада тима за заштиту од насиља и 

процедура у вези са дисциплинским поступцима за ученике. 

7. Учешће у раду конкурсне комисије. 

8. Учешће у раду комисије за награђивање. 

9. Учешће на састанцима већа друштвених наука. 

10. Учешће у раду комисије за одбрану матруских радова из социологије. 

11. Учешће у раду комисје за одбрану матурских радова из филозофије. 

12. Дежурство на матурском испиту из енглеског језика. 

13. Учешће на једном састанку школског одбора. 

14. Учешће на једном састанку ученичког парламента. 

 

• Стручно усавршавање 

1. Присуство на панел дискусији „Еколошке перспективе“ у оквиру манифестације 

„Соњини дани“ са представницима Технолошко-металуршког факултета, 

Секретаријата за заштиту животне средине, удружења Звездарски еколошки центар, 

и Билошког факултета у Београду. 
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2. Хоспитовање студента мастер студија психологије А.Т. на пракси у трајању од 

месец дана. 

3. Учешће у организацији истраживања васпитно-образовног процеса кроз интервју са 

фокус групом (наставници и ученици). 

4. Учешће у интервјуу у својству наставника и стручног сарадника поводом процене 

квалитета васпитно-образовног процеса са студентима психологије. 

5. Семинар „Јавни говор- технике излагачке писмености“, каталошки број 622, 8 

бодова 28.05.2022. године 

6. Учешће у избору ученика за ПИСА тестирање. 

7. Промоција просоцијалних вредности и здравих стилова живота, радионица 

„Превенција зависности од никотина“ одржавана на ЧОС-у, као и на часу 

грађанског васпитања и веронауке. 

8. Присуство на конференцији „Чувам те“ Министарства просвете у Дому омладине. 

9. Завршен напредни ниво РЕБТ испред Удружења за когнитивно-бихејвиоралне 

терапије Србије. 

10. Одобрена два стручна програма за усавршавање запослених у образовању. 

11. Реализовано неколико семинара програма за стручно усавршавање запослених у 

образовању током школске  године на територији Србије у основним и средњим 

школама. 

12. Учешће у реализацији посете Црвеног крста у организацији Јасминке Башић, 

предавања о превенцији болести зависности која су одржана у свечаној сали за 

ученике другог и четвртог разреда. 

 

● Разно 

1. Вођење евиденције и израда месечних извештаја о раду психолога. 

 

 

Тамара Ђорђевић Николић,  

стручни сарадник психолог 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ   

Извештај о раду библиотеке 
 

Током школске 2021/2022. године библиотека је успешно реализовала све своје 

функције. 

Библиотекари су Данијела Антоновић и Марија Богићевић. 

Данијела Антоновић, као нов библиотекар, упућена је у рад школске библиотеке и рад у 

БИСИС-у, под менторством Марије Богићевић. 

Ученицима је библиотечки фонд био на располагању током целе године. Ученицима је 

била доступна  и могућност коришћења библиотечког простора - читаонице. 

Библиотека је током протекле школске године помагала ученицима у изради 

презентација везаних за готово све наставне предмете, а нарочито при изради 

матурских радова, упућивањем на литературу, на  коришћење приручних средстава- 

енциклопедија, каталога књига и селективног приступа интернету. 

Ревизија библиотечког фонда је настављена, и приводи се крају, будући да је око 4/5 

фонда обрађено. До момента састављања извештаја, електонски је обрађено 12607 

јединица, са 7021 RN записа у електронском каталогу. 

Током школске 2021/22. библиотечки фонд је делимично обновљен са око 200 

јединица, што редовном набавком, углавном лектире, што појединачним донацијама 

колега, родитеља и ученика. Књиге су електронски обрађене и расположиве. 

 

Марија Богићевић                                                                                                  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

Извештај о раду Актива за развојно школско планирање 

 

Састав Актива: Тамара Кречковић (координатор), Људмила Башић (заменик 

координатора), Марија Богићевић, Биљана Бодирога, Маја Дабић, Светлана Златановић, 

Ана Јоковић, Жељко Матић, Радисав Милић, Ненад Милосављевић, Дубравка 

Радошевић, Марија Филиповић, Сузана Филиповић 

Актив за развојно школко планирање пратио је реализацију активности из Развојног 

школског плана за шкослку 21/22. годину.  

Први саставак Актива за развојно школско планирање одржан је 30.06.2021. године са 

дневним редом: Извештај о раду Актива за школску 20/21. годину и План рада Актива 

за школску 21/22. годину. Тежиште састанка били су предлози и планови који се налазе 

у акту Развојни школски план 2018-2023. Чланови Актива, подељени у групе пратили 

су током школске године активности из Плана.  

Сходно праћењу реализације активности прописане Развојним планом, издвајамо да се 

Актив посебно бавио праћењем реализације активноси из две области рада - настава и 

учење и етос, које су биле и области самовредновања у школској 21/22. години. Актив 

за развојно школско планирање и Тим за самовредновање континуирано су сарађивали 

у процесима реализације као и евалуације свих предвиђених активности.  

На почетку школске године сви чланови Актива упознати су са планом и програмом 

Актива за развојно школско планирање. 

У области 1, Школски програм и Годишњи план рада, Актив је пратио угаслашеност 

следећих докумената - Школски развојни план, Школски програм, Годишњи план рада. 

Констатовало се да су наведена документа у сагласју за законским актима и важећим 

екстерним и интерним правилницима.  Овом приликом, анализирајући Годишњи план 

рада школе, Стручни актив за развојно планирање увидео је потребу да се оформи 

Стручно веће изборних програма, зарад оптималног праћења активности, те је то 

планирано за школску 22/23. годину.  

У области 2, Настава и учење, Актив је испратио формирање Разредних већа која су се 

одржавала током читаве школске године (осим за први класификациони период, сходно 

епидемиолошкој ситуацији одржана су одељенска већа). Почетком шкослке године 

изабрани су координатори првог, другог, треће и четвртог разреда који су водили 

разредна већа. Израда глобалних и оперативних планова протекла је регуларно, а 

евиденције о предатим оперативним плановима показују на крају године изузетно 

смањен број наставника који не предају оперативне планове на време (последњи дан у 

текућем месецу за наредни месец). Глобални планови рада наставника садрже 

међупредметне компетенције, а оперативни планови садрже исходе. Планови су 

ирађени у складу са Школским програмом, односно важећим Правилником о настави и 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

141 

учењу за гимназије и ученике са посебним способностима за рачунаство и 

информатику. Спроведена су истраживања од стране Тима за самовредновање на тему 

професионалних компетенција наставника. Резултати ће у току наредне школске године 

бити употребљени за унапређивање области наставе и учење односно компетенција 

наставника.Извршено је самовредновање наставе математике, веб програмирања и свих 

изборних програма. Резултати самовредновања ће се додатно анализирати у погледу 

остваривања активности из Развојног школског плана.   

У области 3, Постигнућа ученика, издваја се реализован задатак ,,припрема наставника 

и ученика за полагање Националне матуре” (пилот Државне матуре). Наставници су 

прошли обуку за реализацију пилота Државне матуре. Државна матура спроведена је у 

априлу 2022. године, а носиоци активности били су Педагошки колегијум, Наставничко 

веће и сва струћна већа. Извршена је анализа резултата државне матуре на свим 

стручним органима, а детаљна анализа самог постигнућа биће извршена у току наредне 

школске године. ПИСА тестирање спроведено је у школи у марту 2022. године, а 

анализа резултата реализоваће се наредне школске године када се доставе резултати 

наших ученика. Задатак ,,равноправно и објективно оцењивање ученика у свим 

разредима у три смера”, ове школске године остварен је делимично уједначавањем 

критеријума оцењивања свих предмета - стручна већа током школске године вршиле су 

дораду постојећих критеријума оцењивања на допуном у погледу формативног 

оцењивања. Неколико предментних актива урадиће дораду критеријума у септемрбу 

2022. године. 

У погледу области 4, Подршка ученицима, анализом активности из Развојног школског 

плана, констатујемо да је обезбеђено континуирано информисање ученика о врстама 

подршке путем више расположивих начина обавештавања - путем часа одељенског 

старешина (о чему сведоче планови рада одељенских старешина), путем информисања 

ученика путем сајта и друштвеих мрежа (Инстаграм страница Ученичког парламента), 

али и информисање ученика путем књиге обавештења. Говорећи о оснаживању 

наставника за примену ИОП-а и едукацији наставника на тему индивидуалног 

образовног плана, ова активност је за школску 21/22. годину изостала и биће 

реализована у наредној школској години. На даље, Извештај Тима о каријерном вођењу 

и саветовању сведочи о постојању и унапређеном програму каријерног вођења и 

саветовања (одржане три радионице за ученике Шесте гимназије од стране Фондације 

Темпус и ГИЗ-а, обележен Дан девојчица у мају, организоване су посете факултетима и 

гостовања факултета). Поршка ученицима у процесу учења најпре се реализовала путем 

радионица од стране педагошко-психолошке службе  на тему метода и техника учења и 

организације времена, али и путем радионица које су се реализовале на часовима 

одељенских заједница сходно препоруци тема за часове одељенског старешине.  

Област 5 - етос, која је била и област самовредновања у школској 21/22. години, ове 

школске године била је у фокусу рада у деловања Тима за самовредновање. Наиме, Тим 

за самовредновање спровео је истраживања на тему међуљудских односа чији су 

испитаници били родитељи, ученици и наставници. Квантитативне и квалитативне 

анализе ових истраживања користиће се у сврху даљег унапређивања етоса. Школа је 
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организовала два семинара из области комуниакционих вештина - Умеће комуникације, 

тродневни семинар у организацији Психокода, делимично прилагођен и потребама саме 

школе, и семинар ,,Јавни говор - технике излагања” у организацији удружења 

Изражајност. Заједничка студијска путовања и излети су ове школске године изостали у 

највећој мери због епидемиолошке ситуације. Израда Етичког кодекса за запослене није 

реализована у потпуности, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе почео је да 

израђује овај документ, а то ће наставити и наредне школске године. Још једна 

активност која је реализована из области етоса јесте постављање кутије за анонимне 

предлоге, сугестије и питања која су у интересу развоја и напретка школе и 

међуљудских односа. Кутија је постављена у октобру 2021. године. Након извесног 

времена, констатовано је да нико од запослених није искористио ову могућност. 

Нажалост, слање пријава запослених у надлештва и службе није изостало током 

шкослке 21/22. године. Такав одзив и однос према овој проблематици ће такође бити 

тема којом ће се бавити у наредној години.  

На школском сајту отворен је Портал који је понудио могућност постављања питања од 

стране свих заитересованих страна, најпре родитеља, у циљу  благовременог 

информисања и унаређивања комуникације родитељи - школа.  

Реализација активности из области 6 - организација рада школе, управљање људима и 

материјалним ресурсима огледала се превасходно у подизању нивоа дигиталне 

зрелости школе путем похађања семинара ,,Импетентација Офиса 365 у организацију 

рада школе и примена у настави”. Овај семианр завршило је 30 наставника наше школе 

у марту 2022. године. Новим Школским програмом 2022-2026 унапређени су програми 

сарадње са локалном заједницом, високошколским установама, институцијама културе, 

НВО, струковним удружењима и другим школама. Свакако, Извештаји о реализацији 

наведених програма за шкослку 21/22. годину потврђују да је сарадња школе у овом 

погледу на изузетном нивоу.  

 

Предстоји израда новог Школског развојног плана те ће исукства и резултати до којих 

је Актив током претходних година дошао, свакако бити смернице у раду Актива и 

изради новог документа. 

 

 

Тамара Кречковић,  

координатор Актива за развојно школско планирање 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

Извештај о раду Актива за развој школског програма 
 

Током школске 2021/22. године Стручни актив за развој школског програма радио је у 

саставу: Бојана Антанасијевић (координатор), Ивана Стојановић, Дубравка Радошевић, 

Јасминка Башић, Снежана Марковић, а у рад актива је укључена и Марија Филиповић.  

Акценат у раду Актива у овој школској години био је на изради Школског програма за 

период 2022-2026. год.  

Школски програм се доноси на основу Плана и програма наставе и учења, а узимајући у 

обзир Развојни план школе, у складу са Законом и Законом о средњем образовању и 

васпитању. Делови Школског програма се иновирају и надограђују у току његовог 

остваривања. Он представља орјентацију ученика и родитеља у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса као и процену индивидуалног рада и 

напредовања сваког ученика. Такође представља и основу на којој сваки наставник и 

стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад.  

У току школске године одржана су три састанка Стручног актива за развој школског 

програма, али је електронски ( путем мејла и вибер групе која је направљена) рад током 

израде ШП био континуиран и готово свакодневан.  

На првом састанку анализиран је Школски програм 2018-2022. год. који је неколико 

пута иновиран и надограђиван кроз Анексе школског програма услед промена у Плану 

и програму наставе и учења. Састанку је присуствовала и помоћник директора Ана 

Јоковић која је била координатор при изради тог Школског програма и његових анекса. 

Направљен је оквирни концепт за нови Школски програм и договорено је да у рад 

Стручног актива буде укључена и Марија Филиповић. 

На другом састанку  направљен је концепт Школског програма 2022-2026.год,  

договорена  је динамика рада као и подела задужења чланова актива. Такође је 

договорено и да се ураде упутства (обрасци) за предмете, секције, пројекте и програме, 

који ће се наћи у Школском програму, и који ће бити прослеђени председницима 

стручних већа како би их они проследили својим члановима. 

На трећем састанку су анализирани прослеђени образци и договорено је да се поред 

председника стручних већа, у прикупљању материјала за Школски програм и 

прослеђивању истих члановима Стручног актива, укључе и Сандра Плазибат (за 

пројекте), Васо Павловић (за програме) и Сара Босиљчић (за секције) као и да се одреди 

неко ко ће урадити лекторисање документа. Педагог Дубравка Радошевић је 

представила и Програм стручног усавршавања који ће се такође наћи у овом документу.  

У израду Школског програма је био укључен велики број наставника и, као што је већ 

наведено, комуникација електронским путем је била сакодневна. Лекторисање 

документа је урадила Данијела Иличин, наставник српског језика и књижевности.   
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Предлог Школског програма 2022-2026 .год. је усвојен на седници Наставничког већа 

05.07.2022. године, а на седници Школског одбора, која је одржана истог дана, усвојен 

је Школски програм 2022-2026. године.  

Како се очекује да буде објављен нови план и програм за трећи и четврти разред за смер 

за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће потребно да 

се и те измене унесу кроз Анекс овог Школског програма. 

 

У име чланова Стручног актива, 

Бојана Антанасијевић 

 

 



ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе 
 

Чланови Тима за самовредновање квалитета рада школе су: Марија Филиповић 

(координатор), Дубравка Радошевић (заменик координатора), Светлана Баковић, 

Андрија Влајић, Ивана Вукмирица, Томислав Ђокић, Сузана Ђолић, Наташа Ђурић 

Лазовић, Ана Јоковић, Андреја Марковић, Радисав Милић, Јасмина Перуничић, Јелена 

Давинић Стевановић 

Програм и план рада Тима за самовредновање квалитета рада Школе заснован је на 

Развојном плану школе, Школском програму и законским и подзаномским актима.   

Током школске 21/22. године, области обухваћене самовредновањем биле су: настава и 

учење и етос.  

Рад Тима за самовредновање квалитета рада школе организован је према предвиђеном 

плану рада Тима за самовредновање за школску 21/22. годину, који је обухватао: 

- Област настава и учење 
● Евидентирање свих активности предвиђеним Годишњим планом рада Тима 
● Анализа годишњих и оперативних планова рада наставника 
● Израда и примена обрасца за праћење онлајн наставе 
● Измена и допуна Правилника о интерном стручном усавршавању 
● Планирање, реализација и праћење хоризонталног стручног усавршавања и 

праћење  интердисциплинарних часова и њихова евалуација  
● Сарадња наставика на заједничким пројектима у оквиру и између стручних већа 
● Израда и примена обрасца е-припреме за час 
● Праћење менторског рада наставника 
● Праћење планирања писаних провера знања у свим одељењима 
● Евалуација рада наставника (анкете, праћење остварености сумативног и 

формативног оцењивања) 
● Посета часовима и вредновање квалитета наставе  
● Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 

- Област етос 
 

● Постављање кутије за сугестије, питања и коментаре запослених 
● Израда Етичког кодекса за запослене 
● Покретање Портала за родитеље на сајту школе 
● Реализација семинара ,,Умеће комуникације“ 
● Истраживање – етос - испитаници наставници, ПП служба 
● Истраживање – етос - испитаници родитељи 
● Истраживање – етос - ученици 
● Праћење реализације пројеката у оквиру стручних већа и између стручних већа 
● Заједничка студијска путовања и излети 
● Алтернативно решавање конфликата уз помоћ медијатора 
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Осим активности које су предвиђене Планом рада Тима, реализоване су и друге 

активности које ће бити предочене у табели која следи, а чији је циљ свеобухватан 

преглед остварених, делимично остварених и неостварених активности током школске 

21/22. године. Тим за самовредновање континуирано је пратио рад других Тимова, али 

и рад Наставничког већа и Педагошког колегијума.  

Саставни део овог Извештаја чине квалитативне и квантитативне анализе 

спроведених истраживања, које ће бити прилог и Годишњем извештају о раду школе: 

1. Истраживање на тему планирања и припремања наставника  

2. Истраживање на тему очекивања родитеља од Шесте београдске гимназије 

3. Истраживање - самопроцена професионалних компетенција наставника 

4. Истраживање из области Етос – родитељи 

5. Истраживање из области Етос – наставници и ПП служба 

6. Истраживање из области Етос - ученици 



ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ, школска 2021/22. година 

Време 

реализације  

Спроведене активности Носиоци 

спроведених 

активности 

Показатељи 

остварености 

активности - докази 

 

Самоевалуација и корекција 

Септембар ● Израђен образац за годишње и 

оперативне планове, оперативне 

планове за ЧОС 
● Израђено упутство за реализацију 

наставе изборних програма 
● Постављање  директорујума за 

достављање планова 
● Евидентирање и анализа годишњих 

планова рада наставника 
● Анализа оперативних планова рада 

наставника за септембар 
● Сарадња са Стручним већима 
● Представљање рада Тима на 

Педагошком колегијуму 
● Евидентирање приправника и ментора 

за текућу годину 
● Реализовано истраживање ,,Очекивања 

родитеља од Шесте београдске 

гимназије“ 
● Праћење рада Педагошког колегијума 
● Праћење рада Наставничког већа 

Тим за 

самовредновање, 

ПП служба 

Обрасци; Гугл диск;  

Годишњи планови 

рада и анализа; 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Упутства; Записници 

са састанака 

Стручних већа; 

Записник 

Педагошког 

колегијума;  

списак приправника 

и ментора;  

квалитативна и 

квантитативна 

анализа 

истраживања; 

Записник 

Наставничког већа;  

Представљен план рада Тима и активности 

за школску 21/22. годину; 

Подељена су задужења и активности; 

Посећени су састанци Стручних већа; 

Представљен рад Тима на Педагошком 

колегијуму; 

Отворени директоријуми за достављање 

планова рада наставника; 

Дате повратне информације наставницима 

за корекцију годишњих планова (акценат на 

међупредметним компетенцијама; потреба 

за јачењем наставничких компетенција у 

погледу међупредметних компетенција и 

увезивањем истих кроз годишње и 

оперативне планове, а потом и у планирању 

наставних јединица); 

Извршено истраживање (чини прилог) 

испитаници су били чланови Савета 

родитеља; 

Разматрана организција наставе; 

Додељени су ментори приправницима. 

Октобар ● Евидентирање активности предвиђених 

Планом за самовредновање 
● Евидентирање и анализа оперативних 

планова  
● Праћење планирања контролних и 

писмених задатака предвиђених за први 

Тим за 

самовредновање 

 

ПП служба 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Израђен план 

контролних и 

писмених задата за 

први 

класификациони 

У првом класификационом периоду 

постојало је редовно и благовремено 

планирање писмених и контролних задатака 

који су према плану и реализовани. 

Наставици су због комбинованог модела 

наставе најчешће заказивали провере знања 
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класификациони период 
● Израда чек листе за праћење онлајн наставе 
● Израда чек листе за анализу наставе 

изборних програма 
● Израда обрасца за припрему онлајн часа 
● Анализа Гугл учионица изборних програма 

и вредновање квалитета наставе 
● Посете часовима,  вредновање квалитета 

наставе 
● Преглед електронског дневника  
● Евидентирање планова за ИОП 
● Дефинисање теме за чланове колектива 

(кутија за анонимна питања) 
● Реализација истраживања из области 

настава и учење „Планирање и 

припремање наставника“ 

период – електронски 

дневник; 

Израђена чек листа за 

праћење; 

Израђена чек листа за 

анализу наставе 

изборних програма; 

Израђен образац за 

припрему онлајн 

часа; 

Дефинисана тема за 

чланове колектива; 

Извршена анализа 

наставе изборних 

програма, Гугл 

учионице;  

Попуњене чек листе 

за анализу наставе 

изборних прогама, 

попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова; 

Унета запажања о 

прегледу 

електронског 

дневника; 

Упитник. 

за обе групе; Из наведеног разлога, 

планирање писаних провера знања било је 

отежано и захтевало је сарадњу унутар и 

међу стручним већима. 

Кутија за анонимне коментаре, питања и 

сугестије постављена је у Зборницу, сходно 

Развојном школском плну и Плану за 

самовредновање, а укљоњена је почетком 

новембра јер нико од наставника није 

оставио питање, коментар, односно 

сугестију. Тема која је одређена на састанку 

Тима гласи: „Међуљудски односи и 

сарадња у Шестој београдској гимназији“.  

Израђени обрасци су почели да се 

примењују и примењивали су се до краја 

школске године; 

Извршена је анализа Гугл учионица 

изборних програма и наставника, 

наставници обавештени писменим путем 

(сугестије); 

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води. Запажено да је 

потребно интензивирати предметне 

корелације. 

Израђен Гугл упитник, прукупљени 

резултати. Померен рок за обраду резултата 

из разлога што је веома мали број људи 

попунио упитник.  
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Новембар ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Самовредновање наставе математике 
● Посете часовима,  вредновање квалитета 

наставе 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Праћење рада Наставничког већа 
● Анализа процеса оцењивања; 
● Наставак рада на евалуирању анкете за 

родитеље  „Очекивања родитеља од Шесте 

београдске гимназије“ 
 

 

Тим за 

самовредновање 

ПП служба 

Стручно веће 

математике 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Самовредновање 

наставе математике, 

наставник Јован 

Кнежевић, упитници, 

резултати упитника; 

Попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова; 

Извештај о успеху на 

првом 

класификационом 

периоду; 

Записник са састанка 

Стручног већа 

математике; 

Записник са састанка 

Наставничког већа 

Квалитативна 

анализа истраживања  

Утврђено је да одређен број наставника не 

доставља оперативне планове 

благовремено, наставници су обавештени о 

потреби достављања планова у року који је 

одређен; 

Извршено самовредновање рада наставника 

математике Јована Кнежевића у одељењима 

четвртог разреда, 4-8, 4-9, 4-10; урађена 

квалитативна и квантитавнина анализа; 

представљена на састанку Стручног већа 

математике; наставник обавештен о 

резултатима самовредновања; 

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води. Потребно 

интензивирање предметних корелација и 

видљивост међупредметних компетенција 

на часовима; 

Разматран Извештај о успеху и дисциплини 

на крају првог класификационог периода и 

дат предлог мера за побољшање успеха као 

и предлог мера за побољшање дисциплине; 

Извршена је анализа редовности 

оцењивања, а ово питање је разматрано и на 

Наставничком већу;  

Завршена квалитативна анализа 

истраживања „Очекивања родитеља од 

Шесте београдске гимназије“ (прилог) 
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Децембар ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Посете часовима, вредновање 

квалитета наставе 
● Праћење остварености сумативног и 

формативног оцењивања у првом 

полугодишту 
● Праћење реализације писмених   

провера знања у првом полугодишту 

● Праћење рада Педагошког колегијума 

Тим за 

самовредновање 

ПП служба 

 

 

 

 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова; 

Извештаји о праћењу 

оцењивања;   

Извештај о успеху; 

Записник са састанка 

Педагошког 

колегијума;  

Електронски дневник 

 

У плановима најчешће наставници наводе 

„комбиновани метод рада и комбиновани 

облик рада“ што при посетама није уочено.  

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води. 

На Педагошком колегијуму извршена 

анализа успеха и дисциплине, дате мере за 

побољшање успеха и дисципине; 

Континуирано је праћено оцењивање, 

појачано у децембру пред крај првог 

полугодишта; Запажено је да је неопходно 

да се наставници ојачају у погледу 

формативног оцењивања у наредном 

периоду.  

Јануар/ 

фебруар 

● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Преглед електронског дневника и 

анализа формативног и сумативног 

оцењивања у првом полугодишту 
● Евидентирање ИОП-а (планови, 

вредновање) 
● Праћење рада Наставничког већа 
● Праћење рада Педагошког колегијума 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Праћење реализације пројеката у 

оквиру стручних већа и између 

стручних већа; 
● Рад на изради Правилника о 

похваљивању и награђивању 

Тим за 

самовредновање 

ПП служба 

Стручна већа 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе  

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Електронски 

дневник; 

Извештаји о анализи 

оцењивања; Мејлови;  

Индивидуални 

планови и 

вредновање истих; 

Извештај о успеху; 

Записник са састанка 

Наставничког већа; 

Записник са састанка 

Педагошког 

колегијума; 

Записници са 

Извршен преглед електронског дневника; 

Изврешена анализа оцењивања; 

Извршена анализа успеха и дисциплине, 

дате мере за побољшање успеха и 

дисципине; 

Израђен документ „Формативно 

оцењивање“ и „Оцењивање“ у циљу 

пружања подршке наставницима у процесу 

оцењивања. Документи постављени на 

Гугл учионицу „Педагошко-психолошка 

служба“; 

Активност израда Правилника о 

награђивању и похваљивању запослених је 

делимично остварена (сачињен нацрт). 

Сходно томе, ова активност улази у план за 

самовредновање рада за наредну школску 
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запослених  стручних већа; Нацрт 

Правилника о  

похваљивању и 

награђивању 

запослених   

годину, однодно у план рада Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе.   

Март ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Праћење планирања писаних провера 

знања за трећи класификациони период 
● Праћење реализације пројеката у 

оквиру стручних већа и између 

стручних већа 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Припремање за спровођење 

истраживања из области етос  

(наставници и ПП служба) 
● Припремање за спровођење 

истраживања из области етос 

(ученици) 
● Припремање за спровођење 

истраживања из области етос 

(родитељи) 
● Посете часовима, вредновање 

квалитета наставе 

Тим за 

самовредновање 

 ПП служба 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Електронски 

дневник; 

Истраживања, 

упитници; 

Попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова;  

 

Присутно редовно и благовремено 

планирање писаних провера знања; 

Извршене припреме за реализацију 

истраживања, избор инструмената, 

израђени Гугл упитници, одређени узорци;  

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води. Након анализе 

часова, уочено је да треба појачати 

кооперативни облик рада на часовима  

обраде.  

Април ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Реализација истраживања  из области 

етос  

(наставници и ПП служба) 
● Реализација истраживања  из области 

етос (ученици) 
● Реализација истраживања  из области 

Тим за 

самовредновање  

ПП служба  

 

 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Истраживања – 

упитници, резултати; 

Извештај о успеху;  

Записник са састанка 

Педагошког 

колегијума;  

Наставници у својим плановима најчешће 

наводе комбиновани метод и облик рада, 

што не даје јасне показатеље о начину 

реализације наставне јединице. Потребно у 

обрасцима дописати методе које спадају у 

комбиновани метод. 

Постављени Гугл упитници, одређен 

репрезентативан узорак испитаника 

ученика; 
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етос (родитељи) 
● Праћење рада Педагошког колегијума  
● Евалуирање резултата свих наведених 

анкета 
● Припрема за спровођење истраживања 

из области настава и учење 

(Самопроцена професионалних 

компетенција наставника) 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Посете часовима, вредновање 

квалитета наставе 
● Праћење редовности оцењивања 
● Праћење планирања писаних провера 

знања за четврти класификациони 

период 
 

 

 

Упитник 

„Самопроцена 

компетенција“, 

Попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова; 

Електронски дневник 

 

Извршена анализа успеха и дисциплине, 

дате мере за побољшање успеха и 

дисципине на крају трећег 

класификационог периода; 

Почетак рада на изради квалитативних 

анализа свих анкета; 

Израда Гугл упитника за истраживање на 

тему самопровена компетенција;  

Предочен дневни ред за стручна већа на 

Гугл учионици „Зборница“ 

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води; 

Присутно редовно и благовремено 

планирање писаних провера знања; 
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Мај ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова 
● Наставак евалуирања резултата анкета; 
● Реализација истраживања  из области 

настава и учење (Самопроцена 

професионалних компетенција 

наставника), прикупљање података 
● Праћење реализације пројеката у 

оквиру стручних већа и између 

стручних већа 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Праћење рада Наставничког већа 
● Праћење рада Педагошког колегијума  
● Посете часовима, вредновање 

квалитета наставе 
● Самовредновање рада наставника 

изборних програма 
● Извршена квалитативна анализа 

истраживања „Планирање и 

припремање наставника“ 
● Покренут Портал за родитеље 

Тим за 

самовредновање 

ПП служба  

 

 

 

 

 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Резултати 

истраживања и 

квалитативна 

анализа;  

Записник са састанка 

Наставничког већа; 

Записник са састанка 

Педагошког 

колегијума; 

Попуњени 

евалуациони листови 

о праћењу часова; 

Упитници и 

резултати 

истраживања 

самовредновања рада 

наставника изборних 

програма; 

Сајт школе 

 

 

 

Израђене квалитативне и квантитативне 

анализе наведених истраживања; 

Реализовано истраживање „Самопроцена 

професионалних компетенција наставника“, 

обрађивање добијених података;  

Разматран извештај о награђивању и 

похваљивању ученика четвртог разреда; 

Посећени часови, обављени разговори са 

наставницима, документација о посећеним 

часовима се уредно води; 

Извршено самовредновање рада наставника 

изборних програма и квалитета наставе 

свих изборних програма; 

Квалитативна анализа истраживања 

„Планирање и припремање наставника“ 

извршена је у мају, с обзиром да се процес 

анкетирања продужио на неколико месеци. 

 

 

Јун/август ● Евидентирање и анализа оперативних 

планова - јун 
● Урађена квалитативна анализа 

истраживања (Самопроцена 

професионалних компетенција 

наставника) 
● Самовредновање рада наставника 

Тим за 

самовредновање 

ПП служба  

 

Извештај педагога о 

предатим плановима; 

Резултати 

истраживања и 

квалитативна 

анализа;  

Упитници и 

Изршена квалитативна анализа 

истраживања; 

Наставак самовредновања рада 

наставника изборних програма и 

квалитета наставе свих изборних 

програма. Наставници обавештени о 

резултатима истраживања, за два 
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изборних програма 
● Праћење рада Педагошког колегијума 
● Праћење рада Наставничког већа;  
● Поднет годишњи извештај о раду Тима 

Педагошком колегијуму; 
● Евидентирање ИОП-а и вредновање 

ИОП-а; 
● Постављени резултати свих 

спроведених истраживања на Гугл 

учионицу „Педагошко-психолошка 

служба“ 
● Обавештен Савет родитеља о 

резултатима истраживања  
● Реализација семинара „Умеће 

комуникације“ 
● Сарадња са школским тимовима и 

стручним већима 
● Праћење рада приправника и ментора 
● Праћење реализације пројеката у 

оквиру стручних већа и између 

стручних већа 
● Израда годишњег извештаја о раду 

Тима за самовредовање рада школе 
● Израда Годишњег плана рада Тима за 

самовредновање рада школе  
● Анализа евиденционих листова о 

интерном стручнм усавршавању и 

праћење хоризонталног стручног 

усавршавања и реализације 

угледних/интердисциплинарних часова 

резултати 

истраживања 

самовредновања рада 

наставника изборних 

програма; 

Записници са 

састанака 

Педагошког 

колегијума;  

Записник Тима за 

инклузивно 

образовање; 

Записници са 

састанака 

Наставничких већа;  

Годишњи извештаји 

о реализацији 

пројеката у 21/22. 

години; 

Израђен Извештај; 

Израђен План;  

Израђен Извештај о 

раду ментора и 

приправника; 

Евиденциони листови 

о интерном стручном 

усавршавању 

 

наставника није било репрезентативног 

узорка; 

Извршена анализа успеха и дисциплине, 

дате мере за побољшање успеха и 

дисципине; 

Реализован семинар предвиђен за област 

етос; 

У наредној школској години 

самовредноваће се све области рада 

школе (пета година). 

Пружање подршке приправницима и 

менторима вршило се континуирано токм 

школске године од стране ПП службе. 

Сходно резултатима  о интерном 

стручном усавршавању, појединачно, али 

и на нивоу стручних већа, закључак је да 

је потребно организовати више угледних 

и интердисциплинарних часова наредне 

школске године и израдити план 

међусобних посета часовима  

 

 

 



Нереализоване активности у школској 21/22. години:  

● Измена и допуна Правилника о интерном стручном усавршавању (планирано за 

22/23. школску годину) 
● Етички кодекс за запослене (планирано за 22/23. школску годину) 
● Алтернативно решавање конфликата уз помоћ медијатора 
● Заједничка студијска путовања и излети (епидемиолошка ситуација током 

школске године утицала је на планирање ове активности) 

Делимично реализоване активности у школској 21/22. години: 

● Правилник о похваљивању и награђивању запослених  

 

ОБЛАСТ НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

2.1. Планирање и припремање 

2.1.1. Планирање 

Планови су урађени у складу са прописаним наставним плановима и програмима за 

дати предмет и Школским програмом. Спроведено истраживање показује следеће 

резултате - у планирању садржаја и начина рада наставници се руководе циљевима и 

исходима наставног предмета – 69,2 % у потпуности, а 26,9% у већој мери. Анализом 

оперативних планова утврђено је да мањи број наставника наводи корекције настале на 

основу сталне анализе резултата рада. Потребно је појачати сарадњу међу 

наставницима различитих предмета ради тематског планирања, обраде повезаних тема, 

усклађености провера знања.  

2.1.2. Припремање 

Истраживање на тему планирања и припемања наставе обухватао је питања на тему да 

ли наставници воде рачуна о специфичним циљевима часа при припремању: 96% 

наставника одговара са да, а 4% наставника не води рачуна о специфичним циљевима. 

Кад се наставници припремају за час, највише воде рачуна о ученичким предзнањима, 

док значајно мање пажње посвећују ученичким афинитетима, њиховом предзнању из 

других предмета, броју ученика у одељењу, заинтересованости, специфичностима 

ученика као појединаца и др, специфичностима одељења. 100% наставника тврди да 

планира у својој припреми на који начин ће проверити да ли су ученици остварили 

планиране циљеве часа. Да ли припрема садржи утврђивање претходних знања и 

њихово активирање 100% наставника тврди да садржи. При анализи припрема за час, 

утврђено је да наставници воде рачуна о раду ученика са тешкоћама у развоју као и да 

користе стручну литературу, интернет и друге изворе. 

Посете часовима 

Током школске године, часове су посећивали педагози, психолог, директор школе, 

наставници ментори. Анализом попуњених протокола за вредновање часа, обављеним 

разговорима са наставницима, издваја се неколико битних запажања. У припремању 

наставе, потребно је уважавати различитост ученика, њихова интересовања, знања и 

умења. Припреме за час треба обогатити диференцираним задацима, на више нивоа, 
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који ће водити ка интерактивности и кооперативном раду. Иако резултати истраживања 

показују да у већој мери наставници повезују нова знања са претходним, као и са 

свакодневним животом, при посети часова примећено је да  код појединих наставника 

то није пракса. Дефенецијацијом задатака тежи се укључивању свих ученика у наставни 

процес за време једног часа.  

Наставници се јасно и правилно изражавају на часовима, исказују поштовање према 

ученицима, усмеравају рад ученика давањем прецизних упутстава. Ученицима се, у 

највећој мери, даје могућност да износе своја мишљења. Примећено је да недостају 

похвале и истицање труда за напредак појединачних ученика, занимљиви примери који 

тему повезују са свакодневним животом, постојање размене наставник-ученик по 

питању мишљења о оцени за дати одговор. На овај начин се не развија саморефлексија 

код ученика и одговорност за сопствене поступке. С тога, наставницима је сугерисано 

да са ученицима разговарају о оценама, како формативним тако и сумативним и да дају 

прилику за самооцењивање.  

Доминира фронтални облик рада, дијалошка метода и индивидуални рад ученика. 

Групни рад и рад у пару у највећој мери изостају. При посети часова, неколицина 

наставника није дала на увид педагошку свеску. Прегледом дневника уочава се да је 

оцењивање у корелацији са класификационим периодима – пред класификациони 

период наставници оцењују ученике. Узрок ове ситуације можемо пронаћи у неизвесној 

години по питању модела организовања наставе, дела школске године који је обележен 

комбинованим моделом, и другим ситуацијама са којима су се наставници сусретали. 

Такође, ове школске године, посредством епидемиолошке ситуације и комбинованог 

модела, примећује се да је број оцена најчешће онај који је законски неопходан, 

прописан Правилником о оцењивању као минималан број оцена у току полугодишта. 

Већина стручних већа је дорадила већ постојеће критеријуме оцењивања, а остатак 

стручних већа ће то учинити у наредном периоду. 

 

Предлог мера за унапређивање области НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

● Унапређивати формативно оцењивање, оснажити наставнике и 

унапредити њихове компетенције за оцењивање 
● Сви наставници треба да имају педагошке свеске које се дају на увид 

педагошко-психолошкој служби  
● Обезбедити континуитет при оцењивању, избегавати само оцењивање 

пред класификационе периоде и обезбедити више оцена од прописаног 

законског минимума  
● Уједначавати критеријуме у оквиру предмета када постоје велике разлике 

у просецима (пример математика) 
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ОБЛАСТ ЕТОС 

5.1. Углед и промоција школе 

5.1.1. Углед и обележја школе 

Од основних обележја Шеста београдска гимназија има истакнут назив школе који се 

налази на видном месту окренут према улици, амблем школе, као и своју монографију. 

Шеста београдска гимназија има и свој сајт који се редовно ажурира, а ове школске 

године обогаћен је и отвореним Порталом за родитеље путем ког родитељи директно 

могу послати питање, сугестију, коментаре. На даље, отворена је и картица 

„Превенција“ која је такође намењена првенствено родтељима, а потом и другим 

заинтересованим странама, на тему превенције насиља, злостављања и дискриминације. 

На сајту школе постоје информације о службама и мејл адресама. Постоји  школски 

часопис под називом „Шестар“, као и блог Шесте београдске гимназије. Директан линк 

са сајта води ка школском часопису. 

 

У школи се одвијају следеће традиционалне манифестације: 

 

● Пријем ученика првог разреда 
● Обележавање Дечје недеље 

● Обележавање Дана школе 
● Прослава школске славе 

● Манифестација „Новембарски дани Соње Жарковић“ 

● Хуманитарни догађаји које организује Ученички парламент, хуманитарни 

спортски догађаји 
● Обележавање важних датума посредством рада тимова и секција 

● Учешће на Звездаријади 
● Сусрети бивших ученика Шесте београдске гимназије 

 

У културним и друштвеним активностима општине Звездара као и Града Београда 

учествују ученици и наставници Шесте београдске гимназије.  

 

5.1.2. Очекивања и промоција успешности 

Шеста београдска гимназија обилује секцијама и ваннаставним активностима које 

пружају могућност да сваки ученик испуни своја интересовања, потребе и да буде 

успешан: Концерт Шесте гимназије – ученици свирају за крај школске године; 

организоване посете позориштима, манифестација „Новембарски дани Соње 

Жарковић“ која сваке године има различиту тему, драмска, рецитаторска, новинарска, 

лингвистичка, литерарна, дебатно-филозофска секција, сусрет филозофије и уметности, 

секција „Активан грађанин“, English club, „Унеско клуб“, „Зелено срце“, „Сусрет 

филозофије и визуелне уметности“ планинарска секција, „Чаробна хемија“, „Јуриор 

Ачивмент“ секција, психолошка секција, ликовна секција, веб секција, секција 

„Патријарх Павле“ и неколико спортских секција (кошаркашка, одбојкашка, футсал, 

атлетика, скијање...).  Успех сваког појединца или одељења прихваћен је и промовисан 

као лични успех појединца и успех школе. Успешни појединци и групе јавно се 

похваљују и награђују од стране локалне самоуправе, на одељењским већима, 

Наставничком већу, на Свечаној додели диплома и награда за матуранте.  
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5.1.3. Култура понашања 

У Шестој београдској гимназији постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, 

наставника, других запослених и родитеља који су сви прихватили. Поштовањем 

прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се 

подстиче и негује култура понашања. Са правилима понашања и кућним редом у школи 

у потпуности је упознато 75,5% испитаника ученика, а у већој мери 21 испитаник 

односно 21,4% анкетираних ученика (извод из резултата спроведеног истраживања).  

 

5.2. Атмосфера и међуљудски односи  

5.2.1. Поштовање личности  

Анкетирањем наставника дошло се до следећих резултата:  Да се у школи  негује 

позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање  сматра 46,8% испитаника 

(10,9% означава одговор тачно у потпуности, а 35,9% у већој мери тачно), док 12,5% 

испитаника (укупно 8) ову тврдњу означава као потпуно нетачну. Највећи број 

испитаника 40,6% сматра да је наведена тврдња у мањој мери тачна.  При наведеном, 

можемо приметити разноликост у одговорима и дистрибуцији одговора која покрива 

сва 4 понуђена степена. Мишљења су засигурно подељена међу испитаницима, те 

можемо посматрати податке на полазирован начин – 53,1% тврдњу сматра нетачном, а 

46,8% тврдњу сматра тачном. Задржавајући се на истој области и понуђеној тврдњи да 

се сви у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање и бругу о 

другима,  примећујемо сличну расподелу одговора: 48,5% сматра ову тврдњу тачном, 

односно да је потпуно/у већој мери пристуно, док 51,5% испитаника сматра да нема 

подстицања на асертивну комуникацију и уважавање од стране свих колега. Гледајући 

поларизовано, сличан је резултат као при првом ставу. Ипак, 15,6% је оних који 

сматрају да наведено апсолутно не постоји у колективу и да није присутно, а 36% 

сматра да је у мањој мери присутно. При резултатима истраживања чији су испитаници 

били ученици, издвајају се следећи подаци: да се у школи подстиче на међусобну бригу 

- 55% испитаника сматра да школа не подстиче на бригу, док 28,6% испитаника сматра 

да је ова тврдња у већој мери тачна. Најмање је оних испитаника који сматрају да је у 

потпуности тачна (16,3%). Да ли се у школи подстиче намеђусобну толеранцију, 55,1% 

испитаника сматра да запослени у школи оснажују ученике и уче их толеранцији, док 

44,9% сматра да то није тачно. Исти проценат означава степен у већој мери и у мањој 

мери тачно – по 31,6%. да ли школа подстиче ученике на поштовање различитости - 

расподела података је следећа: 31,6% испитаника мисли да јетврдња у потпуности 

тачна, а 28,6% у већој мери тачна. Опет, велики проценат је оних ученика који сматрају 

да нема подстицања и неговања различитости у школи (и ,,постоји у мањој мери“) – 

39,7%.  

 

5.2.2. Једнакост и правичност  

Из резултата анкете за наставнике треба издвојити односе без предрасуда у погледу 

социјалног статуса, вероисповести, националне и полне припадности – 82,8% сматра да 

су односи у школи ослобођени стереотипа и предрасуда, где 50% испитаника сматра да 

је ова тврдња у потпуности тачна. Ипак, 11 испитаника сматра да међуљудске односе 

,,красе“ наведене предрасуде (4,7% у потпуности, а 12,5% у мањој мери. Да ли су 

испитаници свесни да њихово понашање даје пример не само колегама, већ и 

ученицима и родитељима, јесте питање које се надовезује на горенаведене резултате. 
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87,5% испитаника се у потпуности слаже да њихово понашање даје пример другима, а 

10,9% се са овом тврдњом слаже у већој мери. Већина наставника је свесна да њихово 

понашање служи ученицима као модел, а да родитељи и колеге у комуникацији са 

наставником вреднују понашање. Само један испитаник навео је да његово понашање 

није пример ни за кога.  

5.2.3. Естетско и функционално уређење школског простора 

У анкети намењеној наставницима, о бризи о уређењу и одржавању школског простора 

у чему се очекује да учествују сви актери школског живота, видљиво је да испитаници 

не сматрају да се о томе води рачуна у потпуности (само 17,2%). 16% испитаника 

сматра да ова тврдња није тачна у потпуности. Највећи број испитаника – 43, односно 

67,2% налази се на средини скале – и тачно и нетачно. Говорећи о резултатима 

истраживања намењеног ученицима, 40,8% ученика сматра да школа у потпуности 

подстиче на бригу о уређењу и одржавању школског простора, док 32,7% сматра да 

школа подстиче у већој мери. 26,5% не сматра да је школа подстицајна у овом погледу.   

5.3. Парнерство са родитељима, школским одбором и локалном заједницом  

5.3.1. Комуникација са родитељима  

У анкети, 71,4% испитаника родитеља наводи да је тврдња ,,знам коме у школи да се 

обратим за различите информације“ у потпуности тачна, док 21,4% сматра да је у већој 

мери тачна. Да постоји правовремености и потпуности информација о раду и 

дешавањима о школи 17,9% сматра да је у мањој мери тачно, а 35,7% испитаника 

сматра да је у већој мери тачна. Дакле, већина испитаника налази се на „средини“, не 

потпуно задовољна, али и не потпуно незадовољна. Мање од половине (42,9%) се у 

потпуности слаже са тим да су информације о раду и дешавањима у школи 

правовремене и потпуне. Преко 80% је задовољно јасношћу и прецизношћу 

информација. Половина испитаника ипак није у потпуности задовољна и да нема 

утисак да учествује, даје мишљење и подршку у погледу осмишљавања, организовања, 

спровођења, па и укључивања у ваннаставне активности. Испитаници у највећој мери 

рад Савета родитеља виде као јаван и отворен за присуство заинтересованих, што треба 

и бити. Тако, 78,6% сматра ову тврдњу потпуно тачном, а 17,9% као у већој мери тачну. 

Да школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља сматра 26 испитаника 

(64,3% обележава да је тврдња у потпуности тачна, а 28,6% у већој мери тачна). 

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

Годишњи план рада садржи план сарадње са родитељима. Родитељи најпре сарађују са 

одељенским старешинама и предметним наставицима. Уколико постоји потреба, 

организују се родитељски састанци којима присуствују предметни наставници односно 

ПП служба (неколико ситуација школске 21/22. године).  Родитељи су упознати са 

условима и начинима остваривања наставног процеса, али нису активно укључени у 

његово побољшање у смислу довођења других стручњака, организација посета у 

функцији наставе и сл. Ову активност треба интензивирати наредне школске године.  
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5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

 

Између школе и Школског одбора постоји партнерски однос у циљу 

постизања заједничког циља - напретка школе. Чланови Школског одбора се 

правовремено информишу и укључени су у различите активности рада школе. Све 

одлуке Школског одбора су доступне свим актерима. 

 

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно - образовним, културним, спортским и 

другим институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се 

еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи 

локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају колико су у могућности 

помоћ и подршку за задовољење тих потреба. О наведеном сведоче извештаји тимова, 

Ученичког парламента и извештаји о вананставним активностима који су саставни део 

Годишњег извештаја о раду школе за школску 21/22. годину. 

Предлог мера за унапређивање области ЕТОС 

Наставници 

● Стручно усавршавање наставника и стручне службе (семинари који унапређују, 

подстичу комуникацијске вештине и међусобно уважавање); 
● Тимски рад наставника (укључивање већег броја наставника у активности школе, 

секције, вананставне активности); 
● Организација заједничких дружења (излети, екскурзије, спортске игре...); 

● Организовати заједничке акције наставника, родитеља и ученика. 
 

Родитељи 

 

● Преуредити сајт школе у циљу веће прегледности информација за све 

заинтересоване стране, унапредити доступност информација о раду и 

дешавањима у школи; 

● Поставити таблу за родитеље на видљиво и доступно место њима у самој школи; 

● Родитеље на састанцима обавештавати о свим ваннаставним активностима које 

спроводи Шеста гимназија; 

● Организовати дружења родитеља и деце из разреда зарад бољег упознавања и 

размене искустава; 

● Организовати заједничке акције наставника, родитеља и ученика. 

 

Ученици 

● У оквиру програма рада одељенског старешине инсистирати на програму 

толеранције, уважавања, поштовања различитости; 

● Учинити да похвале постану видљивије за саме ученике на нивоу школе 

(обавештења); 

● Обезбедити видљивост школског полицајца и организовати разговоре за 

одељењима; 

● Редовно обилажење часова одељенских старешина од стране ПП службе, 

упућивање ученика на разговор у ПП службу; 
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● Организовати заједничке акције наставника, родитеља и ученика; 
● Поставити Кућни ред на видљиво место у школи. 

 

Координатор тима, 

Марија Филиповић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања  

Чланови:  Дубравка Радошевић, Љиља Живанић, Александра Јарић, Весна Јевтић, 

Јована Татић, Марија Филиповић, Радисав Милић, Тамара Ђорђевић Николић - 

координатор. 

 

Увод 

 

Обавеза је школе да осигура безбедне и оптималне услове засигурно и подстицајно 

одрастање и развој детета, као и заштиту ученика од свих облика насиља, 

дискриминације, злостављања, злоупотребе и занемаривања. Правни оквир за 

реализацију ових циљева чини више Конвенција и Закона. Насиље обухвата све облике 

физичког, емоционалног, социјалног и електронског злостављања, сексуалну 

злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, трговину људима, као и 

комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног 

нарушавања дететовог здравља, његовог преживљавања, развоја или достојанства у 

оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.  

 

Планирани послови су реализовани кроз осам састанака, континуирану електронску 

преписку и учешће на стручним већима и конкретним активностима током школске 

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

нивоу Школе, као и оне које је прописао државни орган). На крају школске године 

чланови Тима су извршили самовредновање рада на основу утврђених индикатора и на 

основу тога сачинили извештај о свом раду, као и смернице за планирање рада у 

наредној школској години. 

Извештај о раду Тима представљен је према специфичним задацима планираним за 

текућу школску годину. 

 

Евиденција о садржају и реализованим састанцима  

 

1. Први састанак тима 26.10.2021. 

Дневни ред: 

● Разрада плана акције за 2021/22. годину 

● Подела послова 

2. Разно 

Други састанак 10.12.2021. 

Дневни ред: 

● Разматрање догађаја, утврђивање врсте и 

нивоа насиља, припрема плана заштите, 

ученици из одељења 2-8 (М.Т. и О.Ч.) 

Узимајући у обзир расположиве 

чињенице тим врши 

разврставање нивоа вршњачког 

насиља кроз следеће 

критеријуме: анализу 

интензитета, степена ризика, 

трајања и учесталости 

понашања, последица, броја 

учесника, узраста и 

карактеристика развојног 

периода ученика. 
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● Разматрање догађаја и утврђивање врсте и нивоа насиља, припрема плана 

заштите, ученици из одељења 3-8 (А.Ђ. и Н.В.) 

● Разматрање догађаја и утврђивање врсте и нивоа насиља, припрема плана 

заштите, ученици из одељења 2-9 (Д.М. и Л.В.) 

● Потенцијално угрожавање безбедности од стране ученика (Л.Т.) 2-5, 

припрема плана заштите. 

3. Трећи састанак тима 17.12.2021. 

Дневни ред: 

● Разматрање догађаја, утврђивање врсте и нивоа насиља, припрема плана 

заштите, ученици (М.М.) 2/8 и (Н.Ч.) 2-7. 

● Информисање тима о случају- угрожавање сопствене безбедности у 

просторијама школе (Ј.С.) 4-5. 

4. Четврти састанак тима 15.03.2022. 

Дневни ред: 

● Разматрање догађаја, утврђивање врсте и нивоа насиља, припрема плана 

заштите, ученици одељења 2-8 (М.Т., М.М., А.Д. и Н.Р.)  

5. Пети састанак тима 01.04.2022. 

Дневни ред: 

● Разматрање контраверзне објаве на Фејсбук страници запосленог У.Т, и 

утврђивање ингеренција тима по овом питању. На састанак је позвана и 

секретар школе Милена Младеновић за случај потребе тумачења закона у 

вези са ингеренцијама тима.  

6. Шести састанак тима 08.04.2022. 

Дневни ред: 

● Разматрање поступања запосленог Јовна Кнежевића према ученику У.М. 

4/10 

● Молба синдиката Форум београдских гимназија да се хитно сазове тим. 

● Усаглашавање записника са састанка одржаног 1.априла 2022.године, а у 

вези са објавом запосленог У.Т. на фејсбук профилу 

7. Седми састанка тима 18.04.2022. 

Дневни ред: 

● Разматрање прикупљене документације у вези са поступањем запосленог 

Ј.К. према ученику У.М. 4/10 и даљи кораци. 

8. Осми састанак тима 01.07.2022. 

Дневни ред: 

● Предлог извештаја и вредновање рада Тима 2021/22. 

● Предлог плана рада тима за школску 2022/23. 

● Разно 

 

Информисање и вођење документације о раду Тима 

 

У циљу јасније процедуре и веће подршке одељењским старешинама, али и 

предметним наставницима на Гугл зборници у категорији – Закони и правилници 

постављени су:  Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
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злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020); Правилник о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 82/2015 

и 59/2020); Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

Шесте београдске гимназије (јун 2018). У категорији – Обрасци- постављен је образац 

за појачан васпитни рад. У категорији – Планирање и припремање- постављено је 

Упутство за планирање и реализацију часова одељенског старешине. Сачињен је и 

полугодишњи извештај о раду Тима (дел.бр.12/3 од 28.03.2022.г.), а на крају школске 

године и укупан Извештај о раду тима и План рада за наредну школску годину. За 

школски програм 2022-26. написана су и три програма: Програм заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања; Програм заштите од дискиминације и Програм 

превенције других облика ризичног понашања. 

Евиденција о оствареним интервенцијама и снимање стања безбедности ученика 

 

У току школске године Тим је разматрао 10 ситуација: 

● У одељењу 2-5: Повреда забране: потенцијално угрожавање безбедности ученика и 

запослених. Предузете активности пвр: Направљен је план активности појачаног 

васпитног рада, предложено покретање дисциплинског поступка, али се ученик 

непосредно после догађаја исписао из школе.  

● У одељењу 2-8 и 2-7: Повреда забране: тежа повреда, ученик 2-8 на одмору је унео 

грудву у школу и погодио у око ученика 2-7, поступак је процењен као други ниво 

насиља. Предузете активности пвр: појачан васпитни рад су реализовали одељенски 

старешина у сарадњи са пп службом и родитељима, ученику је укључен и друштвено 

користан рад, а у одељењу су реализоване и активности вршњачког тима за превенцију 

насиља. Ученику је изречена мера укор одељенског већа. Промене у понашању ученика/ 

евалуација: Код ученика је дошло до минималном побољшања, он није направио нове 

повреде забране тог типа, али је због кршења других правила понашања добио 

закључну оцену довољан (2) на крају године.  

● У одељењу 2-8: Повреда забране: тежа повреда, ученик је поновио насиље над 

учеником из одељења у односу на прошлу школску године. Догађај је процењен као 

други ниво насиља. Предузете активности пвр: појачан васпитни рад који су 

реализовали одељенски старешина у сарадњи са ПП службом и родитељима, као и 

друштвено користан рад за ученике и активности вршњачког тима за превенцију 

насиља. Донета је одлука о покретању дисциплинског поступка, а потом је изречена 

мера укора одељењског већа. Промене у понашању ученика/евалуација: ученик није 

поновио дисциплински прекршај, одељенски старешина је навела у евалуацији мера 

појачаног васпитног рада да је опште  мишљење да има помака у понашању, али не 

радикално позитивних. Закључна оцена из владања за дотичног ученика, довољан (2). 

● У одељењу 2-8: Повреда забране: тежа повреда, ученици су снимили и дистрибуирали 

снимак понашања који спада у домен физичког насиља. Процена тима је да је у питању 

дигитално насиље другог нивоа, и физичко насиље другог нивоа (с обзиром да је у 

питању понављано насиље). Предузете активности пвр: појачан васпитни рад су 

реализовали одељенски старешина у сарадњи са ПП службом и родитељима, 
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ученицима је укључен и друштвено користан рад, а у одељењу су реализоване и 

активности вршњачког тима за превенцију насиља. Изречене васпитне мере су: укор 

одељенског већа и дат предлог за покретање дисциплинског поступка. Промене у 

понашању ученика/евалуација: Ученици су показали делимичан бољитак, али им је због 

континуираног чињења повреде забране закључена оцена довољан (2) из владања.  

● У одељењу 2-9: Повреда забране: тежа повреда, учиници су ушли у физички окршај. 

Догађај је за једног ученика процењен као трећи ниво насиља, а за другог као први. 

Предузете активности пвр: Обавештена је школска управа и прослеђене су предузете 

активности појачаног васпитног рада: саветодавни рад пп службе и одељенског 

старешине са ученицима и родитељима и друштвено користан рад, као и активности 

вршњачког тима за превенцију насиља. Донета је одлука о покретању дисциплинског 

поступка, а за другог ученика одељенски старешина је дала укор одељенског 

старешине. Промене у понашању ученика/евалуација пвр: Код оба ученика уочени су 

помаци у понашању. Код једног ученика значајни помаци, њему је закључена оцена 

врло добар (4) из владања, док код другог ученика није дошло до понављања сличног 

дела, али је због великог броја неоправданих изостанака добио закључну оцену из 

владања недовољан (1). 

● У одељењу 3-8: Повреда забране: тежа повреда, ученици су ушли у вербални и физички 

окршај. Догађај је процењен као насиље трећег нивоа за једног ученика, а за другог 

комбинација првог и другог нивоа насиља. Обавештена је школска управа и прослеђене 

предузете активности појачаног васпитног рада. Предузете активности пвд: појачан 

васпитни рад су реализовали одељенски старешина у сарадњи са пп службом и 

родитељима, ученицима је укључен и друштвено користан рад, а у одељењу су 

реализоване и активности вршњачког тима за превенцију насиља.  Промене у понашању 

ученика/евалуација: Оба ученика су показала бољитак у понашању, али један ученик је 

показао екстремно побољшање понашања и закључена му је оцена одличан (5) из 

владања, а други минимални бољитак и закључена му је оцена довољан (2) из владања. 

● У одељењу 4-5: Потенцијално угрожавање сопствене безбедности. Ученица је 

злоупотребила медикаменте у школи, хоспитализована је због тога. Случај је пријављен 

и Центру за социјални рад. Претходно је долазила на саветовање у ПП службу и 

родитељи су правовремено алармирани у вези њеног психичког стања. Успешно је 

завршила разред, без нових инцидената те врсте.  

● Тим је разматрао контраверзну објаву на Фејсбук профилу запосленог и осудио 

садржаје оваквих и сличних објава, сложивши се да свако има право да јавно изрази 

своје мишљење или критични став, али на одговарајући начин. Такође је закључио да 

није надлежан за спорове на релацији запослени - запослени, или запослени - управа 

школе.  

● Тим је разматрао молбу Синдиката Форум београдксих гимназија да се хитно сазове 

састанак поводом догађаја на 34. седници школског одбора Шесте београдске 

гимназије. Тим је осудио сваки вид вербалне агресије и увредљивог обраћања 
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запосленог према запосленом, али је такође закључио да није надлежан за овај и сличне 

спорове. 

● Тим је разматрао и жалбу ученика У.М. 4-10 на однос и сарадњу са наставником 

Јованом Кнежевићем после упућеног приговора на оцену, што се десило укупно четири 

пута током школске године. Ученик није доставио званичну жалбу Школи већ се 

изјаснио са мајком о поступању запосленог Ј.К. директору и психологу школе. Тим је 

прикупио изјаве од свих учесника догађаја и закључио да је потребно док се не разјасне 

околности и сумња на постојање психичког насиља, увести мере заштите ученика кроз: 

присуство на часовима дотичног наставника, одржавање радионица са циљем 

унапређења социјалне климе у одељењу и спречавања поларизације одељења, 

упућивање наставника на стручно усавршавање за компетенције: Поучавање и учење; 

Подршка развоју личности ученика; Комуникација и сарадња, разматрање увођења 

ИОП-3 из математике за ученика, и давање јасних препорука ПП службе запосленом за 

унапређење рада. Евалуација предузетих мера: У. До краја године није било више 

спорних ситуација. Ученик је успешно завршио четврти разред са оценом одличан (5) 

из математике.  

 

Вршњачки заштитни тим 

 

У школи је уредно функционисао и вршњачки заштитни тим држећи предавања и 

радионице на тему превенције насиља у школи. Тим су чинили ученици: Милица 

Мишић 3-4, Уна Нинић 3-4, и Андрија Јовановић 3-5. Током године они су обучили 

нове чланове тима и укључили их у реализацију радионица. Такође су се ученици кроз 

сарадњу са другим институцијама и невладиним организацијама едуковали о 

превенцији насиља и просоцијалним вредностима. Ево реализованих активности: 

● Радионица „Безбедност средњошколаца“ одржана је у I 1,2,4,6,7,10 и II 2,3,4,5,8.. Циљ 

радионице је био подизање свести о толерантном опхођењу на друштвеним мрежама и 

школском окружењу где се окупља велика група ученика. Радионице су изведене по 

унапред утврђеном плану у стручној служби са циљем да се обиђе што више одељења, 

приоритет су била одељења која су у то моменту имала неприкладно понашање и уписе 

у напомене и у којима је примећена потреба за овом радионицом. Радионица је 

изведена у два школсла часа у међусмени. 

● 15.10.2021. ученици 2-9, 3-5 и 4-1  посетили су Центар за промоцију равноправности 

и отвореног друштва поводом пројекта „Образовање кроз самозаступање“,  CePROD.  

Циљ је био да радионица оспособи ученике да имају већу контролу агресивног 

понашања, вештину самозаступања, асертивност, технике у јавном заступању, 

препознавање проблема и налажење решења, познавање права дечијих и људских.  

● 04. и 17.03.2022. успешно је реализована радионица о медијској писмености, са 

учесницима из сва четири разреда. Циљ радионице је да вршњаци поделе знања о 

штетној улози мас медија, открију манипулативне поруке са друштвених мрежа, обрате 

пажњу на агресивне рекламе, мање образоване садржаје, нетачне вести, разматрају 

новинарске стандарде и да ли се медији придржавају истих.  
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● 1.04.2022. године у Централном холу Дома Народне скупштине Републике Србије, 

организован је догађаји и изложба „Пријатеља деце Србије,“ у сарадњи са Народном 

скупштином Републике Србије. Назив изложбе је ,,Желим да разумеш – права детета 

кроз призму дечијег стваралаштва“. Ангажовање и позив за вођење програма добио 

је ученик 4/1, специјални гост са говором о радионици о решавању вршњачког насиља 

које се спроводи у ШБГ је Милица Мишић 3-4, а било је још осам ученика који су 

представљали школу, ученици су били на припремама са Пријатељима деце Србије 

пред догађај. Ученике је водила Сандра Трпковић.  

● 15. априла ученици су добили позив за радионицу и семинар одобрен од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја који организује Центар за одговорну акцију који 

кординира друштвене интересне групе ради унапређења образовања, социјалне заштите 

и популационе политике, назив семинара је ,,Школа за културу мира, ненасиља и 

демократије у образовању - Баци пет!”. Учествовала је ученица одељења 2-9. 

Обрађене теме: „Како треба да изгледа служба за пружање психосоцијалне помоћи деци 

и младима“, „Стратешки приступ и тактика“ и „Стратегије механизма заштите деце, 

родитеља, стручних сарадника и наставника у конфликтним ситуацијама школе“ 

 

Сарадња са родитељима 

 

С обзиром да су у првом полугодишту због епидемиолошке ситуације ученици 

похађали наставу онлајн, није било укључивања родитеља у реализацију активности 

усмерених на повећање безбедности нити учешћа у превентивним активностима. Из 

тих разлога, одлучили смо се да направимо дигитални мост сарадње са родитељима 

путем увођења нове подкатегорије на сајту школе „Превенција“  у категорији „За 

родитеље“ која се тиче превенције дигиталног насиља са намером да се успостави 

редовно постављање превентивних садржаја за родитеље на месечном нивоу и циљем 

едукације родитеља о превенцији дигиталног насиља (сарадња са Сузаном Филиповић). 

У наредном тексту наведени су презентовани садржаји: 

● Едукативни филм „Посматрачи“ који се бави трговином људима и указује 

родитељима на опасности по децу која лако могу постану жртве трговине људима 

уколико родитељи не обрате пажњу на мале сигнале. 

● Предавање Ане Марковић, психолога и саветнице УНИЦЕФ-а за дигиталну 

комуникацију: „Дигитално насиље и како се борити са њим“, TedTalк 

https://www.youtube.com/watch?v=LLlhwnM45O0. 

● Шта родитељ може да предузме уколико дође до сазнања да је његово дете 

изложено или је било изложено насиљу у школи. Одговор на ово и слична питања 

налазе се на националној платформи за превенцију насиља које укључује и децу: 

https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/najcesca-pitanja-i-odgovori-na-jednom-mestu/ 

● Одељење за борбу против високотехнолошког криминала, Центaр за превенцију 

девијантног понашања код младих Таргет и клинички психолог Александрa 

Јанковић, креирали су приручник за безбедно коришћење интернета. Родитељима је 

постављен линк за преузимање приручника: „Како да заштитите дете и препознате 

прве сигнале насиља“ http://drugnijemeta.com/preuzmite-prirucnik/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LLlhwnM45O0
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/najcesca-pitanja-i-odgovori-na-jednom-mestu/
http://drugnijemeta.com/preuzmite-prirucnik/
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● Национални извештај: „Насиље према деци у Србији. Детерминанте, фактори и 

интервенције“  Издавач: Уницеф Србија.  

● Родитељи су упућени и на онлајн обуку за родитеље 

https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-roditelje/ која се налази на националној 

платформи за превенцију насиља која укључује децу. 

● Објављена је вест: 18. маја одржан је „Дан ружичастих мајица“ у организацији 

наставнице Весне Јевтић, када су ученици првог разреда (одељења 1/5,6,7)  

дошавши у ружичастим мајицама јасно рекли НЕ вршњачком насиљу и указали на 

постојање тог проблема у школама. Поносни смо на наше ђаке и њихову високо 

развијену свест о важности толерантног понашања и размишљања. 

 

Са родитељима је континуирано реализован саветодавни рад одељенских старешина, пп 

службе, директора и предметних наставника поводом сваког појединачног случаја 

насиља и укључивани су у реализацију појачаног васпитног рада. 

 

Подршка наставницима 

 

Остварена је сарадња са већином наставника и одељењских старешина у спровођењу 

конкретних превентивних активности, као и у интервенисању у конфликтним 

ситуацијама, а теме из области заштите ученика и превенције дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања су реализоване кроз саставни део предложеног плана рада 

одељењских заједница. Ове теме су се обрађивале и кроз редовну наставу, ваннаставне 

активности и секције, као што су часови: психологије, грађанског васпитања, верске 

наставе, географије, историје, музичке и ликовне културе, уметност и дизајна, здравље 

и спорта и кроз рад различитих секција као што је: „Активан грађанин“, али и кроз 

сарадњу са невладиним организацијама, нпр: међународна размена ученика од 15 до 18 

година путем сарадње са организацијом АФС Интеркултура и др. Наставници у оквиру 

стручног већа друштвених наука  су били обавештени о светској недељи превенције 

насиља, те су свако у оквиру својих предмета реализовали превентивне и информативне 

садржаје. Такође је наставницима прослеђен и репертоар интерактивног позоришта 

„Дадов“ поводом представа на тему превенције насиља (В. Јевтић), а колеге су и 

самоиницијативо водили ученике на представе (О. Леви, Београдско драмско 

позориште „Дневник мртве дјевојке“ драмска представа о насиљу према геј популацији, 

и дволичном моралу друштва). Колегиница В. Јевтић је и реализовала „Дан 

ружичастих мајица“ у одељењима првог разреда, а садржај је објављен на званичном 

сајту гимназије. 

 

Колегиница Татјана Златковић реализовала је обуку „Превенција дигиталног насиља“ 

за наставнике у оквиру интерног стручног усавршавања и указала на опасности 

дигиталног насиља, злостављања, као и злоупотребе информационих технологија који 

могу да имају за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 

остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта 

(web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

 

https://cuvamte.gov.rs/obuke/onlajn-obuke-za-roditelje/
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У договору са одељенским старешинама ученици су у оквиру друштвено-корисног рада 

реализовали и радионице на часовима одељенске заједнице на тему превенције насиља, 

промоције здравих стилова живота и просоцијалних вредности, чиме смо остварили и 

секундарну добит, да и остали ученици имају бенефите појачаног васпитног рада, а не 

само појединци. Ево списка одржаних радионица: „Превенција алкохолизма“; „Друг 

није мета“, „Превенција насиља“, „Корацима пријатељства до смањивања 

вршњачког насиља“, „Како обуздати бес“. 

 

Остале активности 

 

● ПП служба је учествовала 21.04. 2022.  на „Чувам те“ конференцији: Кампстер 

учесник панела „Заједно  смо јачи!“ у Дому омладине Београда. Циљ конференције 

био је упознавање наставника са ресурсима „Чувам те“ платформе, охрабривање на 

путу јачања компетенција у погледу превенције насиља и ширења свести о 

важности брзог, и ефикасног реаговања. Конференција је била намењена 

просветним радницима, стручним сарадницима и директорима школама. „Чувам те“ 

конференцију је отворила председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић. У 

свом обраћању истакла је изузетну важност платформе за јачању свести наставника, 

родитеља и ученика о превенцији насиља. Напоменула је да Влада Србије улаже 

огромне напоре да се постигне нулта толеранција на насиље у школском окружењу, 

што је и један од главних разлога што је пројекат  окупио на једном месту активно 

деловање и ангажовање чак седам министарстава – Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, Министарство за бригу о породици и демографију, 

Министарство здравља и Министарство правде. 

● ПП служба је реализовала радионице:  „Подстицање на алутруистично понашање“; 

„Кључ академског успеха“ у одељењима; „Промоција здравих стилова живота - 

Превенција зависности од никотина“; „Дигитално насиље“; „Правилник о 

понашању“. 

 

Јачање спољашње заштитне мреже 

 

Остварена је добра сарадња са организацијама и институцијама у реализацији 

превентивних програма: 

● Успостављен контакт са јединицом за превенцију насиља Министарства просвете 

поводом увођења онлајн садржаја током пандемије за родитеље, као и са 

психолошкињом Биљаном Лајевић поводом појединих случајева у школи. 

● Реализована сарадња са Славицом Ђорђевић, правницом у Министарству 

просвете која је бави унапређењем рада секретара школа. 

● Остварена сарадња са Центром за промоцију равноправности и отворено друштво 

и Хенди центром Колосеум, поводом Београдског интернационалног феста особа са 

инвалидететом- Боси фест.  
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● Контактиран МУП и Полицијска станица Звездара поводом пројеката за 

превенцију насиља (ове школске године нису имали превентивне програме). 

Сарадња је остварена кроз редовне превентивне активности и подршку школског 

полицајца/ке. 

● Остварена сарадња са Центром за социјални рад Звездара, Црвеним кстом Зведара 

и Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину. 

 

Вредновање рада Тима 
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Подручје рада/активности Начин реализације активности Евалуација 

Скала процене циљева:  

1-није остварен,  

4- у потпуности остварен 

Информисање о раду Тима и 

вођење документације о раду 

● Посете  састанцима ШО, СР, НВ, ПК, УП 

● Састављање информативног материјала за сајт школе 

● Вођење документације о раду 

● 3 

Евиденција о оствареним 

интервенцијама и снимање стања 

безбедности ученика 

● Праћење интервенција на свим нивоима 

● Подстицање одељенских старешина на континуирано евидентирање 

евиденција 

● Самовредновање  рада Тима кроз утврђене индикаторе 

● 4 

Јачање унутрашње  заштитне 

мреже- вршњачки заштитни тим 

● Упознавање са Правилником о безбедности ученика у школи, Посебним 

протоколом за заштиту ученика и Правилником о понашању 

Организовање и  учешће у превентивним активностима различитих 

облика ризичног понашања 

● 4 

Јачање унутрашње заштитне 

мреже- подршка наставницима 

● Упознавање са Правилником о безбедности ученика у школи, Посебним 

протоколом за заштиту ученика и Правилником о понашању 

● Едукација чланова тима и осталих учесника у Установи за препознавање 

и деловање у ситуацијама насиља 

● Учешће у превентивним активностима различитих облика ризичног 

понашања 

● Учешће у интервентним активностима 

● 4 

Јачање спољашње заштитне 

мреже- 

● Упознавање са Правилником о безбедности ученика у школи, Посебним 

протоколом за заштиту ученика и Правилником о понашању 

● Едукација чланова тима и осталих учесника у Установи за препознавање 

и деловање у ситуацијама насиља 

● Учешће у превентивним активностима различитих облика ризичног 

понашања 

● Учешће у интервентним активностима 

● 4 
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Чланови Тима су предложили да наредне године тим буде родно равноправнији. 

 

 

Тамара Ђорђевић Николић,  

психолог-стручни сарадник,  

координаторка тима 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 
 

Тим и задаци тима 

Чланови: Дубравка Радошевић, Тијана Маринковић, Славица Влачо, Весна Чолаковић-

Јовановић, Сандра Трпковић, Марија Филиповић, Тамара Ђорђевић Николић - 

координатор.  

 

Задаци Тима за инклузивно образовање су: Доношење плана и програма рада, 

организовање активности на основу програма, сарадња са итерресорном комисијом, 

анализа актуелне школске ситуације – идентификација ученика са потешкоћама и 

потребама за додатном подршком, помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење 

реализације и евалуација, вођење евиденције, пружање додатне подршке ученицима са 

сметњама у развоју, пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у 

развоју, пружање додатне подршке наставницима - планирање и реализација стручног 

усавршавања наставника.  

 

Одржана су четири састанка тима за инклузивно образовање (23.09; 29.09; 20.04; 01.07.) 

на којима су разматране следеће теме: Конституисање тима за школску 2021/22. 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; Помоћ одељенским старешинама у 

идентификовању ученика за које постоји потреба за индивидуализаијом, појединачно и 

на седницама одељенских већа; Организација додатне подршке за ученике који 

похађају наставу по ИОП-1 и 2; Организација послова око израде извештаја о раду тима 

за текућу и планови рада за наредну годину.  

 

Идентификација, праћење и вредновање потреба за индивидуализацијом 

Индивидуализована настава је настава организована да одговара учениковим 

способностима (когнитивним капацитетима и вештинама), мотивацији, 

интересовањима, брзини и темпу учења, карактеру, ставовима, нивоу претходног 

постигнућа. Ове разлике се могу категорисати у: разлике у физичким својствима, 

разлике у менталним способностима, разлике међу ученицима истих општих 

способности, и разлике у знањима.  

На почетку године идентификују се ученици којима је потребна подршка у  

индивидуализацији путем извештаја одељењских старешина, а у току школске године, 

на одељењским већима се разматрају новонастале потребе за подршком појединим 

ученицима. Током целе године Тим за инклузију и ПП служба пружају подршку 

одељењским старешинама у идентификовању  ученика за које постоји потреба за 

индивидуализацијом, појединачно према потребама као и на седницама одељењских 
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већа, као што истовремено пружају и подстицај за јачање и сарадњу одељењских 

старешина са родитељима ученика и предметних наставника, са циљем благовременог 

покретања процеса индивидуализације и укључивања свих наставника у реализацију те 

помоћи.  

На крају школске године ради се вредновање ИОП-а ради процене остварености 

циљева и исхода утврђених ИОП-ом. Евалуацију/вредновање реализују предметни 

наставници у сарадњи са малим ИОП-тимовима. Вредновање ИОП-а се заснива на 

анализи мера подршке, у смислу које мере су биле не/делотворне и које планиране 

исходе је достигао  ученик. Наставници предају попуњене обрасце за вредновање на 

основу којих тим процењује да ли је за ученика даље потребно: 1) ревидирати 

постојећи ИОП; 2) писати нови ИОП; 3) укинути ИОП и израдити План мера 

индивидуализације. Измена ИОП-а врши се у складу са  напредовањем ученика: ако 

постигне планиране исходе пре очекиваног рока или не постиже очекиване исходе. 

Ученици који су похађали наставу по ИОП-у 

Током текуће школске године два ученика у трећем разреду и један у четвртом су 

похађали наставу по иоп-у. Сви су успешно завршили разред. 

Ученик Л.К. 3/2 (ученик са вишеструким потребама на основу решења интерресорне 

комисије) похађао је наставу по ИОП-2 (осим наставних предмета: историја, ликовно и 

уметност и дизајн) и завршио је трећи разред  са одличним успехом (4.88). Током 

полугодишта сарадња са одељенским старешином, предметним наставницима и мајком 

је била континуирана. То је ученик који од првог разреда похађа наставу по измењеном 

програму.  

Ученику А.С.3-7 су у првом полугодишту уведене мере индивидуализације (због 

одсуства са наставе и већег броја недостајућих оцена) али је од марта 2022 прешао на 

ИОП-1(прилагођени наставни програм) из свих наставних предмета и завршио трећи 

разред са добрим успехом (3,07);  

Ученик У.С. 4-3 похађао је математику и физику по ИОП-1 (прилагођени 

индивидуални план) и на крају године добио закључну оцену одличан 5 из математике 

и вр. добар 4 из физике, те је завршио четврти разред са одличним успехом (просек 

4,53). Прошле године је то било више наставних предмета, али је ове године у сарадњи 

са одељ. старешином, предметним наставницима и родитељима донешена одлука да то 

буду само два предмета. Због своје добронамерне и позитивне природе додељена му је 

и похвалница за најбољег друга у четвртом разреду. 

Поједини ученици су по процени одељенског стрешине и предметних наставника имали 

у одређеном периоду школске године потребе за увођењем мера индивицуализације. 

Оне су се односиле на помоћ у организацији и реализацији плана учења и одговарања, 

као и помоћ у појединим наставним областима кроз конкретне препоруке дате 

предметним наставницима. Већина ученика, ове школске године, која је имала потребу 

за индивидуализованим приступом је дуже одсуствовала са наставе услед боловања од 

вируса короне. Овим ученицима одељенске старешине су у сарадњи са појединим 

наставницима одељенског већа омогућили мере индивидуализације како би постигли 

пропуштено градиво и надокнадили недостајуће оцене. 
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Врста помоћи Индивидуализација ИОП-1 ИОП-2 

Први разред 1 / / 

Други разред 1 / / 

Трећи разред 2 1 1 

Четврти разред 2 1 / 

Укупно 11 2 1 

 

Извдвојићемо само појединачни приказ успеха ученице са 10 посто очуваног вида, која 

је ове школске године уписала први разред (Н.Н.1-3) и похађала наставу са уведеним 

мерама индивидуализације. Наставницима су дате смернице за рад у складу са 

препорукама оптометристе и ПП службе основне школе за слабовиду децу коју је 

ученица похађала. У почетку је био изазов за наставнике како прилагодити наставу, 

градиво, начин провере знања, али је ученица уз велики труд и рад постигла јак врло 

добар успех (4,47) на полугодишту и не крају школске године остварила одличан успех 

(4.,3). Сви наставници су здушно учествовали у организацији наставе како би изашли у 

сусрет ученици, првенствено одељенски старешина, а ученица је својим самосталним 

залагањем равноправно са другим ученицима постигла одличан успех. 

Потешкоће у реализацији ИОП-а 

Потешкоће у спровођењу ИОП-а чине: велика флуктуација наставника, онлајн и 

комбинована настава током периода корона вируса у првом полугодишту (с обзиром да 

овим ученицима највише одговара непосредни рад са наставницима), дужи периоди 

изостанка ових ученика са наставе, као и недовољно разумевање разлике ИОП-1 и 

ИОП-2 од стране предметних наставника. 

Није реализован и планирани семинар групе „Мост“: „Инклузивно образовање, израда 

ИОП-а“ који су требали да похађају сви наставници који предају ученицима по ИОП-у. 

Семинар би помогао наставницима у упознавању са: процедуром долажења до 

свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила; израдом плана 

индивидуализације и ИОП-а; начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а; 

планирањем часа у одељењима која похађају и ученици којима је потребна додатна 

подршка, на начин који обезбезбеђује учешће свих; особеностима даровитих ученика и 

врстама подршке која им је потребна у образовању; поступцима и вештинама 

управљања школом и одељењем које похађају деца из осетљивих група. 

Представљање рада тима 

Рад тима редовно је приказиван на Педагошком колегијуму, али и на школском одбору 

и Ученичком парламенту (чланови Парламента заинтересовали да се више укључе у 

пружање подршке инклузивном образовању у школи током следеће школске године). 

 

Сарадња са другим установама 
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У јуну 2022. проследили смо и захтев школској управи за пружање помоћи од стране 

дефектолога нашој школи, преко успостављања сарадње са Средњом занатском 

школом, тако да се надамо да ћемо од следеће школске године имати и дефектолога - 

стручног сарадника који ће моћи стручну подршку да пружи одељенским старешинама 

и предметним наставницима, са циљем превазилажења садашњим потешкоћа у 

реализацији инклузивног образовања. 

Израда докумената у оквиру школског програма 

Написане су Смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке ученицима. 

Предлог вредновања рада тима 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

177 

Циљ Кораци/активности Евалуација 

Скала процене циљева:  

1-није остварен,  

4- у потпуности остварен 

I Формирање тима за 

инклузивно образовање 

1.Именовање чланова тима  ● 3 

Формиран је тим за реализацију програма инклузивног образовања. 

Структура тима је била у складу са потребама тима и поделом послова.  

Није одржан планирани семинар „Инклузивно образовање, израда ИОП-

а“, аутори група „Мост“ 

2.Израда плана рада и подела задужења 

3.Стручно усавршавање  чланова тима 

II Информисање о 

инклузивном образовању и 

индивидуалном образовном 

плану 

2.Информисање Наставничког већа о инклузивном 

образовању и изради ИОП-а 

●       4 

Већина учесника у раду школе је континуирано  информисана о раду 

тима, али неопходно је и даље јачање и оснаживање наставника,  

ученика и родитеља.  

Неопходно је боље информисање наставника у оквиру одељењских већа 

о потребама ученика за додатном подршком. Обезбедити да се сваки 

наставник одговорно укључи у реализацију подршке за конкретног 

ученика и активно сарађује са одељењским старешином. 

Није одржан планирани семинар „Инклузивно образовање, израда ИОП-

а“ 

3. Информисање Школског одбора о инклузивном 

образовању ИПО-у 

4. Информисање Савета родитеља о инклузивном 

образовању и ИОП-у 

5.Информисање Ученичког парламента о 

инклузивном образовању и ИОП-у 

6. Стручно усавршавање наставника и одељењских 

старешина 
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III Интегрисање плана 

инклузивног образовања у 

школска документа 

1. Интегрисање плана инклузивног образовања у 

Годишњи план рада школе 

● 4 

План инклузивног образовања је саставни део Годишњег плана рада 

школе.  Потребна је јаснија конкретизација активности у плановима 

рада школских органа и тимова . Укључене су и смернице за 

инклузивно образовање у Школски програм.  

IV Идентификовање 

ученика са потребама за 

индивидуализацијом у 

наставном процесу 

1. Прикупљање података о ученицима који имају 

тешкоће 

● 4 

Формирана је база података за ученике са потребама за 

индивидуализацијом у наставном процесу и сачињени педагошки 

профили са препорукама за индивидуализацију. Остварена је сарадња са 

одељењским старешинама,  родитељима и ученицима и надлежним 

институцијама. Неопходно континуирано подстицање кооперативног 

рада свих актера и  јасније процедуре и ефикасније окупљање и размена 

у оквиру одељењских већа. 

Због потребе израде ИОП-1 и ИОП-а 2, именовани су тимови за додатну 

подршку ученицима.  

2. Селекција ученика са потребама за 

индивидуализацијом  

3. Израда педагошког профила 

V Вршњачка мрежа 

подршке инклузивном 

образовању 

1. План активности  ● 3 

Ученички парламент је показао иницијативу да се активније укључи 

током следеће школске године. Ове школске године није било 

вршњачког тима.  

2. Вршњачка едукација 

 

Тамара Ђорђевић Николић,  

стручни сарадник психолог, 

 координаторка тима 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

Извештај о раду Тима за професионални развој (извештај о реализацији 

програма стручног усавршавања) 

 
Чланови: Дубравка Радошевић (координатор), Драгана Мишић (заменик координатора), 

Јелена Крлић, Олгица Рајић, Оливера Михаиловић. 

Програм и план рада Тима за професионални развој запослених засновани су на 

следећим документима: Развојном плану школе, Школском програму, законским и 

подзаконским актима. 

Спроведене активности у школској 2021/2022. години 

 

Екстерно стручно усавршавање 

1. „Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима 

учења“; новембар 2021. 

Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици 

Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране 

Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07. Укупан број 

наставника који су похађали ову обуку: 30.  

2. Семинар ,,Оцењивање у функцији развоја и учења“; јануар 2022/јун 2022. 

К2, П2, број у каталогу: 572. Организација: ОКЦ, онлајн семинар. Упућена су два 

наставника у јануару 2022. године (Ненад Милосављевић, Јован Кнежевић) и један 

наставник у јуну 2022. године (Жељко Матић). 

3. „Обука школских сарадника за спровођење ПИСА 2022 истраживања“; 

фебруар 2022 

К2, К4, П1, Решење: 610-00-01326/2021-07. Два наставника су завршила обуку, Марија 

Филиповић и Сузана Филиповић. 

4. Обука „Имплементација Office 365 у организацију рада школе и примена у 

настави“; март 2022. 

К4, П8, број у каталогу: 334. Организација: Друштво учитеља Београда. Укупан број 

наставника који су похађали ову обуку: 30.  

5. Упућен позив наставницима за пријаву за акредитовану онлајн 

конференцију ,,Дигитално образовање 2022“; март 2022. 

 

6. Семинар  „Јавни говор – технике излагачке писмености“; мај 2022. 

К4, П3, број у каталогу: 622. Организација: Изражајност. Укупан број наставника који 

су похађали овај семинар: 30.  
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7. Семинар ,,Савладавање меких вештина у релацији наставник-ученик-

родитељ унутар установа“; јун 2022.  

К4, П4, број у каталогу: 146. Организација: ОКЦ, онлајн семинар. Упућен један 

наставник (Јован Кнежевић). 

8. Семинар ,,Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици 

желели да нас чују и да разговарају са нама“; август 2022.  

К4, П4, број у каталогу: 171. Организација: Психокод. Укупан број наставника који су 

похађали овај семинар: 29. 

9. Обука „Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној установи“; 

јун 2022.   

Програм је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

под бројем 153-00-01084/2022-07.  

 

Напомена 

У априлу 2022, Шеста београдска гимназија пријавила је још 12 наставника за 

обуку „Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима 

учења“ и 58 наставника за обуку ,,Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник". Школа чека информацију од ЗУОВ-а о почетку реализације ових онлајн 

обука.  

Интерно стручно усавршавање  

1. Обавезно похађање обуке за све наставнике: ,,Заштита деце са сметњама у 

развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, злостављања и 

насиља" (дато обавештење за наставнике у септембру 2021) 

Национална платформа за превенцију и сузбијање насиља ЧУВАМ ТЕ 

 

2. Обавезно похађање обуке за све наставнике: ,,Улога установа образовања и 

васпитања у борби против трговине људима" (дато обавештење за наставнике 

у септембру 2021) 

Национална платформа за превенцију и сузбијање насиља ЧУВАМ ТЕ 

 

3. Обавезно похађање обуке за све наставнике: „Обука за запослене – породично 

насиље“ (дато обавештење за наставнике у септембру 2021) 

Национална платформа за превенцију и сузбијање насиља ЧУВАМ ТЕ 

 

4. Упућен позив наставницима за похађање вебинара „Државна матура – пут ка 

унапређивању квалитета образовања и васпитања“,  новембар 2021. 

Учесници вебинара: Марија Крнета, руководилац Групе за опште и уметничко 

образовање и васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Грегор 

Мохорчич, вођа пројектног тима Државна матура, Милка Стевић, помоћник директора 
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Школе за негу лепоте, Јелена Кручичанин, професор српског језика и књижевности у 

Трећој београдској гимназији, Биљана Стојановић, Иницијатива за квалитетно учење. 

5. Позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Сектора за 

дигитализацију у просвети и науци, за две бесплатне обуке на тему Windows 

10, MS Office 365 и MS Intune; децембар 2021.  

Позив наставницима, са приступним ликовима и објашњењима, поставаљен на Гугл 

учионицу „Зборница“ у децембру 2021. г.  

 

6. ,,Обука за реализацију пилот програма Државне матуре“, фебруар 2022.  

Укупан број наставника који су похађали ову обуку: 5 (Школска матурска комисија у 

саставу: Сара Босиљчић, Ана Јоковић, Радисав Милић, Јована Татић, Марија 

Филиповић).  

7. Упућен позив наставницима за похађање вебинара ,,Оцењивање које води 

учењу", фебруар 2022.  

Институт за модерно образовање, у организацији Центра за стручно усавршавање, 

Предавач на вебинару: Врачар Селена, докторанд на Филозофском 

факултету Универзитета у Београду.  

8. Вебинар ,,Формативно оцењивање -  примери из праксе за основе и средње 

школе“; март 2022. 

Организатор: Центар за учење, едукацију и развој креативности Мина, Чачак. 

Реализатор: Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, Школска управа у Чачку. 

Укупан број наставника који су похађали овај вебинар: 14. 

9. Вебинар за наставнике Српског језика и књижевности, у склопу Пројекта 

Држава матура, вебинар за прегледаче; март 2022. 

 
10. Вебинар за наставнике Математике, у склопу Пројекта Држава матура, 

вебинар за прегледаче; март 2022. 

 
11. Упућен позив наставницина за похађање вебинара „Информациона писменост 

ученика и критичко мишљење“, април 2022.  

Реализатор: Доц. др Добринка Кузмановић, психолог, Универзитет у Београду, 

Филозофски факултет 

12. „Безбедност деце на интернету - превенција и борба против сексуалног 

злостављања и екплоатације деце на интернету“; април 2022. 

Реализатор: Татјана Златковић, наставник Шесте београдске гимназије. Обука се 

реализована у конференцијској сали Шесте гимназије. 

 

Огледни/угледни часови 
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13. Угледни час „Српска модерна, посета изложби Јована Дучића“; новембар 

2021, наставник Славица Влачо 

 

14. Угледни час „Пољубац“; новембар 2021, наставници Биљана Бодирога и 

Љиљана Маловић Козић 

 

15. „Град и живот у граду“; фебруар 2022, наставници Тамара Бакић иАна 

Ковачевић 

 

16. Угледни час за припремање драмске игре по мотивима алегорије 

„Животињска фарма“ Џорџа Орвела; април 2022, наставник Андреја 

Марковић, наставници сарадници Сандра Плазибат, Јелена Рашевић, Душица 

Марковић 

 

17. Огледни час из математике „Моделовање проблема у реалном контексту и 

примена интеглрала у решавању реалних проблемских ситуација“; април 

2022, наставник Наташа Дабић Костић  

 

18. Угледни час  „Допринос хемије данашњој цивилизацији“ (кроз призму 

биографије Фрица Хабера и Карла Боша); април 2022, наставници Владимир 

Тасић, Владимир Милутиновић, Данило Полић и Драгана Мишић. 

 

19. Угледни час „Слика Париза и друштва у првој половини 19. века“; јун 2022, 

наставник Данијела Вујисић  

 

20. Огледни час: „Друштвене промене које је изазвала информациона 

револуција - позитивне или негативне?“; јун 2022, наставник Снежана 

Марковић 

 

Информисање - законска, подзаконска акта, приручници 

● 20.09.2021. од стране координатора Тима за професионални развој и педагога 

Дубравке Радошевић, на витруелну учионицу ,,Зборница“ постављен је чланак 

„Шта јесте, а шта није пројектна настава“; 

● 23.11.2021. од стране директора на виртуелну учионицу ,,Зборница“ постављен 

је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, бр. 

109/2021 од 19.11.2021. године); 

● 25.02.2022. године, од стране координатора Тима за професионални развој и 

педагога Дубравке Радошевић, на витруелну учионицу ,,Педагошко-психолошка 

служба“ постављен је Правилник о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени 

гласник РС, бр. 109/2021 од 19.11.2021. године); 
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● 18.01.2022. од стране наставнице Снежане Марковић, на виртуелну учионицу 

,,Зборница“ постављен је Приручник за педагошку примену система за 

управљање учењем Мудл,  у издању ЗВКОВ-а и Дигиталне Србије. 

 

Истраживања  

● У школској 21/22. години спроведено је истраживање на тему самопроцене 

компетенција наставника, а у циљу прикупљања информација о 

самопроценама компетенција наставника у Шестој београдској гимназији, 

добијања података за самовредновање рада школе за област настава и учење, као 

и добијања података за креирање Плана стручног усавршавања за 22/23. годину. 

Прилог овом Извештају је квалитативна и квантитативна анализа истраживања.  

 

Школски програм  

● У школској 21/22. години, координатор Тима за професионални развој израдио 

је Програм стручног усавршавања који је саставни део Школског програма 

22-26.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЕКСТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Укупан број сати спољашњег стручног усавршавања:  

 

0 сати стручног усавршавања:                    15 наставника  

Од 1 до 10 сати стручног усавршавања:    18 наставника 

Од 11 до 24 сати стручног усавршавања:  16 наставника 

Од 25 до 35 сати стручног усавршавања:  17 наставника  

Од 36 до 45 сати стручног усавршавања:  10 наставника  

Више од 46 сати стручног усавршавања:  19 наставника  

 

Укупан број сати екстерног стручног усавршавања на нивоу предмета:  

Српски језик и књижевност (9 наставника): 320 

Енглески језик (9 наставника): 222  

Немачки језик (4 наставника): 88 

Француски језик (2 наставника): 52 

Руски језик (1 наставник): 32 

Латински језик (2 наставника): 52 

Социологија (2 наставника): 100 

Филозофија (3 наставника): 67,5 

Психологија (2 наставника): 122 

Верска настава (1 наставник): 44 
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Грађанско васпитање (4 наставника*): 128 

* нису урачунати сви наставници јер припадају другим матичним већима/предметима 

Историја (5 наставника): 121 

Математика (9 наставника): 418 

Хемија (4 наставника): 61 

Биологија (5 наставника): 195 

Географија (3 наставника): 12 

Физика (6 наставника):  148 

Ликовно (2 наставника): 92 

Музичко (2 наставника): 44 

Физичко и здравствено васпитање (4 наставника): 124 

ИТ предмети (10 наставника): 190 

Изборни програми (7 наставника*): 199,5 

*нису урачунати сви наставници јер припадају другим матичним већима/предметима 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

К1 - компетенције за ужу стручну област  

К2 - компетенције за поучавање и учење 

К3 - компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 

К4 - компетенције за комуникацију и сарадњу  

 

 

Стручно веће 

Број семинара 

К1 К2 К3 К4 К1,К2 К1,К3 К1, К4 К2,К3 К2,К4 К2,К3,К4 

Српски језик и 

књижевност  
2 1 / 3    3  2 

Енглески језик  1 3 / 3 1     1 

Други страни 

језици 
3 / / 3       

Друштвене науке 2 4 / 4 2    1  

Историја 1 / / 3       

Математика 2 1 1 3       

Природне науке 4 2 1 3   1    

Физика  0 1 / 2       



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

185 

Уметност 1 / / 3       

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

1 1 2 2       

ИТ 5 / / 3       

Изборни предмети 2   2       

 

Општи закључци Тима 

● Семинари и обуке били су претежно везани за унапређивање комуникационих 

вештина, али и дигиталних компетенција наставника.  

● Поједини наставници су се усавршавали за организацију и реализацију Пилот 

програма државне матуре 2022, као и ПИСА тестирања 2022. 

● Треба наставити сарадњу са удружењем „Изражајност“ те у наредној години 

организовати обуке и за ученике на тему јавног говора и изражавања, у сарадњи 

са Тимом за каријерно вођење и саветовање.  

● Наставници су похађали већи број онлајн вебинара/обука/семинара. 

● Мањи је број узајамних посета часова и угледних часова из већ познатих разлога 

и  епидемиолошке ситуације, посебно у првом полугодишту школске 21/22. 

године. 

● Континуирано је вођена евиденција о стручном усавршавању наставника, ван и 

унутар установе, наставници су израдили своје Евиденционе листове о интерном 

стручном усавршавању, а за потребе Годишњег извештаја израђен је и документ 

на нивоу школе – стручно усавршавање свих наставника. 

● Евиденциони листови о интерном стручном усавршавању за школску 21/22. 

годину прилог су овом Извештају, као и евиденција о екстерном стручном 

усавршавању за сваког наставника.  

● У Годишњим извештајима стручних већа налазе се подаци о броју бодова за 

сваког наставника за школску 21/22. годину.  

● За наредну школску годину, Тим ће узети у разматрање предлог стручних већа 

да се ревидира Правилник о интерном стручном усавршавању Шесте београдске 

гимназије.  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

Извештај о раду Тима за каријерно вођење и саветовање 
 

Координатор тима: Сузана Лазовић 

Чланови: Ана Јоковић, Марија Филиповић, Сара Босиљчић, Васо Павловић 

 

Тим је радио кроз три састанка и сарадњу чланова непосредно или путем електронске 

преписке. Постављени циљеви су реализовани кроз разноврсне активности чиме је 

спроведена адекватна подршка ученицима у области каријерног вођења и стицања 

вештина управљања каријером. Активности су реализоване у онлајн простору или 

непосредно у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације. Реализација је 

спроведена кроз ваннаставне активности, на часовима одељењског старешине, 

часовима грађанског васпитања и верске наставе, кроз активности педагошко-

психолошке службе, уз праћење презентовања високошколских институција и сарадњи 

са њима, као и на радионицама организованим уз подршку организација које су активне 

у области каријерног вођења и саветовања. Информације из ове области, контакти, 

адресе, линкови, догађаји и новости пласиране су  ученицима путем вибер група, 

мејлова или у директној комуникацији.  

У прилогу је табела у којој су основне информације о активностима које су у овој 

области реализоване ове школске године структуирана по месецима. 

 

 

 

Месец 

 

А к т и в н о с т 

 

О
 К

 Т
 О

 Б
 А

 Р
 

● Завршена обука ,,Увод у каријерно вођење у средњој школи” – чланови тима Марија 

Филиповић, Сара Босиљчић. Васо Павловић . Више о обуци 

https://euroguidance.rs/aktivnosti/obuke/online_kurs_uvod_u_kvis/ 

● Представљање Математичког факултета Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

● Представљање Електротехничког факултета Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

● Представљање Факултета организационих наука Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

https://euroguidance.rs/aktivnosti/obuke/online_kurs_uvod_u_kvis/
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● Радионица ,,Језик података и опстанак у ери интернета”, ФЕФА Универзитет, 

намењено ученицима ИТ смера, онлајн 

● Зелена занимања, гостовање у Шестој гимназији, Биолошки факултет Универзитета у 

Београду, намењено свим заинтересованим ученицима 

● Зелена занимања, гостовање у Шестој гимназији, Технолошко-металуршки факултет 

Универзитета у Београду, намењено свим заинтересованим ученицима 

● Girls Go Circular, међународни програм Европског института за иновације и 

техологије, у организацији Достигнућа младих у Србији; намењен оснаживању 

ученица у области СТЕМ дисциплина и развијању предузетничких и дигиталних 

вештина. Програм завршиле 132 ученице и 8 наставница. 

Д
 Е

 Ц
 Е

 М
 Б

 А
 

Р
 

● Представљање Правног факултета Универзитета у Београду, Студенски културни 

центар; намењено матурантима 

● Представљање Учитељског факултета Универзитета у Београду, Студенски културни 

центар; намењено матурантима 

● Представљање Факултета драмских уметности Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

Ф
 Е

 Б
 Р

 У
 А

 Р
 

● Виртуелни сајам образовања ,,На који ћеш факс?“ намењено ученицима четвртог 

разреда 

● „Упознај Филолошки факултет у Београду“ – виртуелна и отворена врата уживо, 

намењено матурантима 

● Високо здравствена санитарсна школа ВИСАН, прослеђен информатор, намењено 

матурантима 

● ,,Шетња кроз историју са Оливером Томићем“, галерија Х, промоција смера историја 

уметности, намењено матурантима 

● „Антифејк обука за младе из медијске писмености“ у реализацији Омладинског 

програма београдског центра за људска права 

● ,,Дизајн као вишедимензијска уметност“ – представљање Рачунарског факултета  

● Онлајн радионица ,,Препознај своје вештине“,  Euroguidance центар 

● Онлајн радионица ,,Препознај своја интересовања“,  Euroguidance  

● Онлајн радионица ,,Како написати добар СV“,  Euroguidance центар 

● Онлајн радионица ,,Како подржати дете у процесу доношења своје одлуке о избору 

занимања?“  Euroguidance; намењено родитељима 
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● Представљање Географског факултета Универзитета у Београду, Студенски културни 

центар; намењено матурантима 

● Представљање Математичког факултета Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

● Представљање Факултета драмских уметности Универзитета у Београду Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

● Позив за присуство вебинару ,,Како да успешно креирате нови Europass CV?“, у 

организацији  Темпус канцеларије  

● Радионица ,,Филмски хороскоп”, проф. Милутин Петровић, режисер, ФЕФА 

универзитет 

● Радионица:  „ Job science - како до првог запослења без претходног радног 

искуства!“  у свечаној сали Студентског културног центра, Факултета за примењени 

менаџмент, економију и финансије 

● ,,Како кризу претворити у шансу"  радионица ФЕФА 

● Посета школи и стручна предавања професора Физичког факултета Универзитета у 

Београду (8.03 -10.03.) као и информисање ученика о студијским програмима тог 

факултета; намењено матурантима 

А
 П

 Р
 И

 Л
 

● Представљање Географског факултета Универзитета у Београду ,,Еко-детектив: да ли 

човек нарушава екосистем“, Студенски културни центар; намењено матурантима 

● Онлајн радионица „ДИЗАЈН ТИМОВА“, ФЕФА Универзитет, намењено ученицима 

четвртог разреда 

● Позив за вебинар „Знаш како“ у организацији Иницијатива Дигитална Србија, на 

тему унапређивања дигиталних вештина, намењено свим ученицима  

● Представљање Филозофског факултета Универзитета у Београду, отворена врата на 

факултету, намењено ученицима четвртог разреда 

● Представљање Правног факултета Универзитета Унион у Београду, онлајн; намењено 

матурантима 

● Представљање ФОН –а,  одељење  4/4  18. април 2022.  

● Сајам образовања (20.04), представљање Шесте београдске гимназије основцима, у 

сарадњи са Ученичким парламентом 

● Завршена обука „Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно 

планирање рада школског тима за КВиС”, координатор тима Сузана Лазовић 

М
 А

 Ј
 

● Поводом Дана девојчица, (05.05) онлајн сесија, упознавање са пословима у гејмингу у 

разговору са UX дизајнерком из компаније Нордеус у организацији GIZ-a; намењена 

ученицама другог и четвртог разреда 

● Поводом Дан девојчица, (12.05) онлајн сесија, личне приче о избору факултета, 

каријерном путу, стручном усавршавању и послу жена експерата у различитим 

областима, запослених у ИТ компанији HTEC Group у организацији GIZ-a; намењенa 

ученицама првог и трећег разреда 

● Радионица „Самоспознаја – препознај своје снаге, вредности и интересовања“, 

DECIDE пројекат GIZ-a, реализована у школи (14.05); намењена ученицима првог 

разреда 

● Радионица ,,Како написати добар СV“  Euroguidance центра, реализована у школи 

(09.05); намењена ученицима другог разреда 

● Радионица „Шта након средње школе“ Euroguidance центра, реализована у школи 

(12.05); намењена ученицима трећег разреда 

● Представљање Филозофског факултета Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 
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● Представљање Физичког факултета Универзитета у Београду, Студенски културни 

центар; намењено матурантима 

● Представљање Шумарског факултета Универзитета у Београду, Студенски културни 

центар; намењено матурантима 

● Представљање Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Студенски 

културни центар; намењено матурантима 

● Манифестација Мај месец математике;  ученици свих разреда 

● Отворена врата Хемијског факултета Универзитета у Београду; ученици трећег 

разреда 

Ј 
У

 Н
 

● Посета  компанији Нордеус (15.06); ученици одељења 2-9 и 2-10 учесници ЕдуГејминг 

конкурса Центра за промоцију науке и Фондације Нордеус 

 

Сузана Лазовић,  

координатор Тима за каријерно вођење и саветовање  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

Извештај о раду Пројектног тима  
 

● УНЕСКО клуб (координатор Јасна Перић)  

 

Реализација планираних активности у многоме је зависила од пандемије Ковида19 и 

прелазак на комбиновани модел наставе. Активности чланова клуба усмерене на 

промовисању културног наслеђа и природних врености остварене су кроз следеће 

акције:  

 

● Обележавање Међународног дана борбе против природних катастрофа 

● Учешће у међународној акцији „Географски диктат“ 

● Организација и реализација националног конкурса „Добро дошли у моју земљу“ 

● Обележавање Дана матерњег језика  

● Припрема и реалиација студијског путовања „Будимпешта-Сентандреја“   

● Постављање изложбе културно историјски објекти Србије под заштитом 

УНЕСКО-а у улазном холу школе 

● Учећше у летњем истраживачком кампу „Париз 2022“ 

● Учешће у активностима председништва омладине УНЕСКО клуба Београд 

 

 

● Сарадња са школама у дијаспори (координатор Јасна Перић)  

 

Током ове године реализација пројекта сусрета и размене није остварена. 

У холу школе уредили смо пројектни зидни пано „Школе партнери“ на коме су 

обележене све школе Европе сарадници  као и партнерске организације. У изради је 

садржај сајта са приказом активности и сусрета са школама партнерима. 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 онлајн радионице у оквиру пројеката ROSE.  

Са српском гимназијом „Никола Тесла“ у Будимпешти одржали смо онлајн час 

отворена учионица: у сусрет крају школске године и анализирали успех и постигнуте 

резултате ученика свих разреда обеју школа. 

 

XX међународни “Marco & Alberto Ippolito” конкурс 

 

Ученици Шесте гимназије су ове године први пут узели учешће на међународном 

конкурсу поезије, кратке приче, фотографије и социолошких истраживања “Marco & 

Alberto Ippolito”. Конкурс организује  Национално удружење наставника у Италији, а на 

исти смо позвани преко контаката из Европе. Тема овогодишњег конкурса је била 
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„Постојим, као зрела и свесна особа у модерном свету који се стално мења“. Наши 

ученици такмичили су се у категорији кратке приче и фотографије.  

Учешће су узели ученици Александра Љубеновић, Уна Несторовић, Андреа Милин 

(4/2), Нађа Недељковић (4/1), Тијана Бугарчић, Нађа Николајев Ћирић, Јана Савић (2/2) 

и Соња Реџић (4/8).  

Име школе на конкурсу пронеле су Андреа Милин, која је добила другу награду за 

фотографију “Brightness”, и Уна Несторовић, која је добила почасну похвалу за 

фотографију “Bright lights, bright future”.   

Школа је захвална Андреи и Уни због афирмације Шесте београдске гимназије у 

европским оквирима.  

Текст и фотографије се налазе на сајту школе (http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=178)  

Координатор Сандра Плазибат 

 

Junior achievementa JA Serbia 

Дана 15. и 16. децембар 2021. године одржано је регионално такмичење ,,Изазов 

специјал,, у коме је учествовало 176 ученика, 39 тимова из 24 града. Сви ученици су 

добили исти задатак а то је да развију зелене идеје са циљем да се успоре климатске 

промене. Овај дводневни догађај почео је предавањем Милоша Јовића, кустоса 

Природњачког музеја у Београду који је ученицима и наставницима представио значај 

очувања биодиверзитета на примеру Вилин коњиц. Након предавања ученици су 

наставили рад у тимовима у којима су уз помоћ тренера радили на проналаску најбољег 

решења за смањење еколошког отиска. Ученике је оцењивао жири у саставу: Дуња 

Јовановић F.fm платформа за одрживу моду, Милица Рашковић Европска престоница 

културе Нови Сад 2022, Урош Дробњак организација Connecting, Милица Митровић 

организација ASB eV, Милан Поповић научни комуникатор и Станислава Симић 

Научно технолошки парк Ниш. Нашу школу су представљали Теодора Дикић 2-7, 

Милош Алексић 1-3, Марко Колунџија 2-9, Лука Вуксановић 3-7 и Душан Илић 2-7. 

Осмислили су ,,Атмосферске балоне” који би изнад густо насељених места у свету 

упијали штетне материје. Они су првог дана на платформи ,,Миро табла” креирали цео 

пројекат а другог дана представили идеју жирију.  

Координатор Ана Ковачевић 

eTwininng европска платформа школа 

„Дечија права – Ученички парламенти у школама /Children's Rights - School Student 

Council,,. https://live.etwinning.net/projects/project/309622 Учествовало је 58 наставника и 

119 ученика су из Србије, Хрватске, Турске, Босне и Херцеговине, Португалије, 

Северне Македоније, Румуније, Албаније, Грузије, Јордана, Шпаније, Летоније, 

http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=178
https://obrazovanje4revoluciju.rs/
https://asb-see.org/
https://live.etwinning.net/projects/project/309622
https://live.etwinning.net/projects/project/309622
https://live.etwinning.net/projects/project/309622
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Јерменије, Француске, Грчке и Азербејџана. У пројекту су учествовали наставници који 

су координатору Ученичких парламената у својим школама. Циљ је имплементација 

дечијих права у свакодневици, учење о Конвенцији дечијих права и Општом 

декларацијом људских права, поређење развоја и усвојености у поменутим државама. 

Радили смо на Парламенту и на часовима Грађанског васпитања, а затим смо 

конкурисали за eTwininng националну ознaку квалитета за школску 2021/2022. годину. 

Учествовали су ученици одељења 2-7, 3-4 и 4-5.  

Координатор Ана Ковачевић 

Ерасмус + K229 „Clean Danube Clean Black Sea“ 

C1 обухватале су мобилност ученика одељења 4-7 у периоду од 07. до 13. новембра 

2021. а то су Даница Јашић, Павле Миливојевић, Иван Петровић, Петар Игњатовић и 

Магдалена Маријановић у гимназији Јанош Харсаниј у Будимпешти са наставницама 

Географије Аном Ковачевић, Историје Драганом Мишић и директором школе. 

Представили смо еколошке проблеме подунавских држава, креирали постере у Канви о 

загађењу у миксованим тимовима, такмичили се у Кахит квизу о Дунаву, посетили 

фабрику за пречишћавање отпадних вода, ЗОО врт, ботаничку башту, Музеј Дунава у 

граду Естергом на граници са Словачком, Сент Андреју, посетили смо Парламент 

најлепше здање у на десној обали Дунава, панорамско разгледање Будимпеште уз 

стручно вођење. Корелација више предмета, обрађени и представљени садржаји из 

Географије су Загађење вода у Подунавском региону, Република Србија – географски 

приказ. Извештај на сајту школи http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=4139 

C2 обухватале су мобилност ученика одељења 4-7 у периоду од 13. до 19. марта 2022. а 

то су Јана Стојановић, Ема Унијат, Софија Пљаскић, Лазар Дрљача и Милан Манчић у 

гимназији БРГ-БОРГ 15. у Бечу са наставницама Географије Аном Ковачевић и Јасном 

Перић. Посетили смо хидроцентралу на Дунаву 10 км од Беча, слушали предавања о 

Микропластици и регулацији речног тока у бечком басену од експерата са 

Универзитета природних ресурса и природних наука, упознали се са заједничком 

пројектима Аустрије и Словачке преко Интеррега и Дунавском комисије о очувању 

Дунава, посетили национали парк Лобау, посетили острво на Дунаву Donauinsel и 

мерили квалитет воде на Дунавском каналу Donaukanal, постили шест музеја и 

Шембрун и Белведере из УНЕСКО улазницу, панорамско разгледање Беча уз стручна 

вођења, презентовали смо своју школу, град и државу и научено током мобилности. 

Корелација више наставних предмета, садржаји из Подунавље и Црноморски регион. 

Река Дунав.  

C3 обухватале су мобилност ученика одељења 4-7 у периоду од 15. до 21. маја 2022, а 

то су Марта Борковац, Андреј Донев, Душан Јовановић и Алекса Зечевић у средњој 

школи Ион Роман у Констанци са наставницама Географије Аном Ковачевић и Јасном 

Перић. Посетили смо Букурешт, делту Дунава и Акваријум у Тулчеу, национални 

институт за океанографска истраживања „Григоре Антипа“ делфинаријум, летовалиште 

http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=4139
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Мамаја за масовни туризам, панорамско разгледање Констанце уз стручна вођења, 

Археолошки музеј, највећу луку Констанца на Црном мору, упознали се са румунском 

културом. За наведене три мобилности урамили смо постере и неколико едукативних 

постера на хамеру и изложили на ходнику школе и у учионицама. Корелација више 

наставних предмета, обрађени и представљени садржаји из Географије су Република 

Србија географски приказ, Београд на ушћу Саве у Дунав и Утицај микропластике на 

живи свет мора и океана. 

Ц4 ће обухватити мобилност ученика и наставника у Шестој београдској гимназији од 

19. до 23. септембра 2022. Тим Србије чиниће Анђела Благојевић, Теодора Дикић 2-7, 

Јана Матејић и Сара Лапчевић 2-8, Никола Цвјетковић 1-5 и Никола Најдовић 1-7. 

Ученици 3-5 Немања Николић и Михајло Зиловић и 2-10 Лука Н. Павловић и Милош 

Радуловић. Наставници Ана Ковачевић, Јасна Перић, Весна Јевтић, Драгана Мишић, 

Владимир Тасић, Сара Босиљчић и Милица Крнета биће задужени за посету скупштине 

општине Београд, плесне школе Уна Сага Сербица, Рударско-геолошки факултет, музеј 

„Никола Тесла“ национални парк „Ђердап“ Лепенски вир, хидроцентралу Ђердап 1, 

Аду Циганлију и Београд на води, Народни музеј, верске објекте, еколошко друштво 

WWF и панорамско разгледање града уз стручно вођење, директор школе за 

надгледање пројектних активности и смештај учесника. Због ковида добили смо 

продужење за подношење финалног извештаја Европској комисији до 31. јануара 2023. 

године. 

„European Blue School“ 

Добили смо сертификат ,,European Blue School“ конкурисањем на порталу Европске 

комисије https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6989 где смо приложили 

резултате рада на Ерасмус+ пројекту. Тако смо се прикључили мрежи европских школа 

које предлажу пројекте и усмеравају ученике и наставнике у решавању проблема ка 

одрживом развоју мора и океана. Ученици се сусрећу са новим концептом ,,Плава 

економија,, и раде на проблемима хидросфере кроз наставу Географије и Грађанског 

васпитања.  

Ерасмус+ К2 „Is the job I want right for mе,, 

Као партнерска школа конкурисали смо за пројекат Ерасмус+ К2 ,,Is the job I want right 

for me,, са школом из Турске Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi и Румуније Liceul 

tehnologic ,,Lazar Edeleanu,, Navodari, u колико буде одобрен од Европске комисије, 

задужене ће бити наставнице Географије Ана Ковачевић, Јасна Перић и наставница 

Енглеског језика Весна Јевтић. 

Семинари и обуке наставника  

05. април 2022. ЕU4Ocean, Maritime Forum онлајн предавање о водама на Арктику. 

Координатор Пројектног тима, 

 Сандра Палзибат 

  

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6989
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

Извештај о раду Тима за стручну помоћ за примену ИКТ 

 
Координатор: Снежана Марковић 

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

Снежана, 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;  

● пружана је пермаментан подршка у коришчењу електронског дневника; 

● коришћена је Мудл-платформа домену www.sestagimnazija.edu.rs за наставу 

стручних предмета у специјализованим ИТ одељењима; 

● 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. 

Осим тога, на захтев, колегама је пружена помоћ у коришћењу сервиса Слајдшер ради 

постављања презентација на школски сајт, постављање видео-снимака на Јутјуб, као и 

новопридошлим колегама помоћ у коришћењу електронског дневника, Петље и Гугл-

учионице. 

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; 

● 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. 

 

Координатор тима,  

Снежана Марковић 

  

http://www.sestagimnazija.edu.rs/


Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

195 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

 

Извештај о раду Тима за појачан васпитни рад 
 

Појачан васпитни рад је остварен кроз сарадњу одељењског старешине са ученицима, 

родитељима, стручним сарадницима, директором и помоћником директора, као и са 

релевантним институцијама, а кроз активности индивидуалног рада, групног рада са 

одељењском заједницом и кроз индивидуалне и групне консултације. Евиденција о 

спровођењу појачаног васпитног рада вршила се у папирној форми и путем 

електронског дневника. Педагошко-психолошка служба припремила је за одељенске 

старешине упуте за спровођење појачаног васпитног рада који се налази у Гугл 

учионици „Педагошко-психолошка служба“. 

Током школске године, у појачаном васпитном раду било је укупно 32 ученика првог 

разреда,  81 ученика другог разреда, 68 ученика трећег разреда, 14 ученика четвртог 

разреда, што укупно износи 195 ученика који су били у процесу појачаног васпитног 

рада (извод из електронског дневника).   

Током школске године, изречено је у првом разреду 4 опомене одељенског старешине, 

4 укора одељенског старешине и 3 укора директора. У другом разреду изречено је 45 

опомена одељенског старешине, 21 укор одељенског старешине, 11 укора одељенског 

већа и 3 укора директора. У трећем разреду током школске године изречено је 24 

опомене одељенског старешине, 8 укора одељенског старешине, 1 укор одељенског 

већа и 1 укор директора. На крају, у четвртом разреду изречено је 5 опомена 

одељенског старешине, 5 укора одељенског старешине, 1 укор одељенског већа (извод 

из електронског дневника).  

Закључне оцене из владања на крају школске године (извод из електронског дневника): 

 I разред II разред III разред IV разред Сви  

Примерно 304 253 278 284 1119 

Врло добро 3 18 5 3 29 

Добро 0 8 4 3 15 

Задовољавајуће 0 7 2 3 12 

Незадовољавајуће 0 2 0 0 2 

 

У име Тима,  

Марија Филиповић, педагог
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

Извештај о раду Тима за информисање 

 

Реализоване активности: 

● Администрација школског сајта (Сузана Филиповић); 

● Уређивање и администрација налога школе на друштвеним мрежама - Фејсбук, 

Инстаграм, Јутјуб, Твитер (Жељко Матић); 

● Уређивање (Зринка Шандор, Лазарела Лововић) и објављивање (Жељко Матић) 

нових (осмог и деветог) бројева школског часописа Шестар. 

 

Координатор тима, 

Жељко Матић 

 

  

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
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

Извештај о раду Тима за заштиту животне средине (реализација програма 

заштите животне средине) 

 

Чланови: Башић Јасминка, Грујовић Данијела, Ђуровић Љубица, Ђуровић Марија, 

Параушић Весна,  Трпковић Сандра 

 

У школској 2021/2022. години тим је имао 4 састанка (децембар-на даљину, 13.05, 

30.06. и 06.07). На састанцима су се разматрале тренутне активности и ситуације којима 

се може допринети развоју еколошке свести и стварати подстицајна атмосфера за рад и 

учење. Обављен је и разговор са директором који би осигурао трајну сарадњу са 

предузећима и организацијама за одвожење отпада. Такође је са директором договорено 

да у септембру кренемо са акцијом обнављања зеленила око школе по одређеним 

прописима. 

Чланови тима су учествовали и на онлајн семинару Европсог института за иновације и 

технологије: „Girls Go Circular“ (међународни пројекат Достигнућа младих у Србији) на 

коме је било више модула који су се бавили заштитом животне средине. На семинару су 

учествовале и ученице наше школе. Такође, у склопу редовне и ваннаставних 

активности остварена је посета Ботаничкој башти која је вољна да да  савете око услова 

у којима би се гајиле поједине биљне врсте у школском простору. Поједини чланови 

тима са групом ученика и наставника посетили су и Пољопривредну школу, па и са те 

стране можемо очекивати помоћ у уређењу школског простора. 

Такође, у оквиру манифестације „Соњини дани“, чланови тима су учествовали у 

појединим активностима везаним за озелењавање школског простора и остварили 

контакт са одређеним организацијама. Након ове акције, ученици су се укључили у 

неке од волонтерских акција пошумљавања. Извршено је уклањање појеиних 

секунарних сировина и за следећу годину треба применити неки ефикаснији метод 

прикупљања, складиштења и одвожења папира, електронског отпада и сл. 

На часовима редовне наставе, школским секцијама и изборним програмима ученици су 

имали прилику да дебатују, преузимају акције излажу о стању животне средине, да 

упореде стање у нашој и земљама у региону. 

Направљена је изложба у холу школе поводом Светског дан животне средине 5. јуна, 

која је обухватила и Дан биодиверзитета и Дан океана као важних екосистема за 

очување живота на Земљи. 

Такође, да би смо остварили поједине активности потребна нам је и одређена опрема те 

се надамо да ће се и тај проблем решити у наредној школској години. 

Оно што је приметно у овој школској години јесте да је било доста акција, предавања,  

везаних за проблеме нарушене животне средине чиме се и остварују циљеви програма 

за заштиту животне средине.  

 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

198 

Захваљујемо се свии колегама који су својим пројектима, појединачним акцијама 

(активности колега  о акцијама које су предузимали налазе се у њиховим извештајима 

за школску 2021/2022. годину) учествовали у подизању еколошке свести и очувању 

животне средине.    

Координатор тима,  

Јасминка Башић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  
 

Извештај о раду Тима за културне активности школе (реализација 

програма културних активности школе) 
 

Тим за културне активности наше школе учествовао је и пратио активности у оквиру 

различитих већа. Како је епидемиолошка ситуација била несигурна у току претходне 

две школске године многе активности одржане су према препоруци Тима за школе, са 

мање учесника и у мањем обиму. Према доступној евиденцији успешно су реализовани 

и обележени: Новембарски дани Соње Жарковић, школска слава Свети Сава, 

Звездаријада, Дани патријарха Павла. 

У оквиру секција и ваннаставних активности посећени су: Музеј Југославије (Стручно 

веће за област српског језика и књижевности), Музеј савремене уметности и САНУ 

(Стручно веће за област друштвених наука), Музеј Симе Лозанића, Галерија 

природњачког музеја и Ноћ музеја (Стручно веће за област природних наука) Посета 

позоришту Дадов, Театру Вук, Театру на брду, Пан театру и фестивалима Фист, 

Белдокс (Стручно веће за област српског језика и књижевности) посета манастуру 

Раковица (Стручно веће за област друштвених наука и Стручно веће за област 

уметности). 

У јуну, Ученички парламент је организовао летњи биоскоп у дворишту школе. 

 

Душка Кисин,  

координаторка Тима за културне активности школе
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА 

Извештај о реализацији програма сарадње са породицом 
 

Континуирано током школске године, сарадња са родитељима и породицом ученика остварена је путем следећих активности:  

 

 

Активности Носиоци активности Време/напомена 

Предлог тема одељењским старешинама за одељенску заједницу и 

родитељске састанке 

Педагошко-психолошка служба, одељенске 

старешине, директор, помоћник директора  

Континурано, по потреби 

Размена педагошко-психолошке службе и одељенских старешина у 

циљу унапређивања односа школа-родитељи 

Педагошко-психолошка служба, одељенске старешине Континуирано 

Обавештавање родитеља о обавезама и правима родитеља у складу 

са Законом и општим актима школе 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба, директор, помоћник директора 

Септембар 

Обеваштавање родитеља о укључивању у живот школе (Савет 

родитеља, Општински свет родитеља) 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба, директор, помоћник директора 

Континуирано  

Прикупљање података од ученика и родитеља првог разреда о 

досадашњим постигнућима, условима живота, професионалним 

плановима и здравственим специфичностима 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба 

Септембар 

Сарадња са родитељима у идентификовању ученика са потребама за 

индивидиуални начин рада 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба 

Континуирано 

Упућивање родитеља на похађање обука са Националне платформе 

„Чувам те“, намењене родитељима 

Родитељи, педагошко-психолошка служба Новембар 

Сарадња са родитељима у интервенцијама у насилним ситуацијама 

и ситуацијама дискриминације 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба 

Континурано, по потреби 

Сарадња са родитељима у појачаном васпитном раду  Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба 

Континурано, по потреби 

Сарадња са родитељима у друштвено-корисном раду Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба 

Континурано, по потреби 

Сарадња у изради и праћењу реализације планова 

индивидуализације и ИОП-а 

 

Родитељи, одељенске старешине, педагошко-

психолошка служба, Тим за инклузивно образовање, 

Тим за додатну подршку  

Континурано, по потреби 
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Сарадња кроз рад Савета родитеља и родитељске састанке 

 

Родитељи, директор, помоћнк директора, одељенске 

старешине, педагошко-психолошка служба 

Континурано, по потреби 

Индивидуални саветодавни рад са родитељима 

 

Педагошко-психолошка служба Континуирано  

Спроведено истраживање „Очекивања родитеља од Шесте 

београдске гимназије“ 

Тим за самовредновање  Септембар, Испитаници 

чланови Савета родитеља 

Споведено истраживање из области етос Тим за самовредновање Април, Испитаници чланови 

Савета родитеља 

 

 

Извештај урадила 

Марија Филиповић, педагог 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА 

 

Извештај о реализацији програма сарадње са локалном самоуправом 
 

У школској 21/22. години, континуирано се остваривала сарадња са локалном самоуправом на различитим нивоима и у различитим 

областима које ће обогатити живот и рад школе и пружити јој додатан развитак и видљивост. Активности у погледу сарадње са 

локалном самоуправом доприносиле су унапређивању наставних и ваннаставних активности, секција, унапређивању реализације 

пројеката, промоцији школе, као и развићу професионалних компетенција наставника.  

 

Остварена сарадња  Време/напомена 

Сарадња са БФСПЦ (студенти у оквиру реализације Стручне праксе) Школска 21/22. 

Сарадња са Хемијским факултетом Универзитета у Београду 

*Предавање „Козметички препарати у 21. веку“ др Стеван Благојевић 

*Предавање „Утицај алкохола на организам“, др Маја Шумар 

*Организоване посете ученика  

Мај 2022. 

Сарадња са Физичким факултетом Универзитета у Београду 

*Предавање  

Mарт 2022. 

Сарадња са Факултетом организационих наука 

*Промоција у Шестој београдској гимназији 

Април 2022. 

Сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у Београду 

*База бивших студената Филозофског факултета 

*Студенти са катедре за педагогију и андрагогију, предавање ученицима на тему родне равноправности; промоција Филозофског 

факултета  

Континуирано 

 

 

Април 2022. 

Сарадња са факултетом „Сингидунум“ 

*Предавање проф. Мирољуба Хаџића 

Март 2022. 

Сарадња са технолошко-металуршким факултетом, Универзитета у Београду Новембар 2021. 

Сарадња са Билолошким факултетом, Универзитета у Београду Новембар 2021. 

Сарадња са Београдском академијом пословних и уметничких струковних студија; представљање Шесте београдске гимназије на 

Сајму образовања 

Април 2022. 
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Сарадња са гимназијом „Патријарх Павле“ Континуирано 

Сарадња са Пољопривредном школом 

*Oрганизована посета ученика 

Април 2022. 

Сарадња са ОШ „Васа Пелагић” у Београду 

*Организована посета школи, промоција Шесте београдске гимназије, реализација активности везаних за конкурс „Добродошли у 

моју земљу“ 

Новембар 2021. 

Сарадња са ОШ „Драган Ковачевић“ специјална основна школа за ученика са оштећењима вида Континуирано 

Сарадња са ОШ „Свети Сава“ Врчин Континуирано 

Сарадња са Средњом занатском школом Успостављање сарадње 

Сарадња са Новосадском новинарском школом 

*Предавање за ученике 

Април 2022. 

Сарадња са Друштвом математичара Србије и математичким друштвом „Архимедес“ Континуирано 

Сарадња са Истраживачком станицом Петница  Континуирано 

Сарадња са Општином Звездара; Пријатељима деце Србије; Волонтерским центром Звездара (конкурисање за пројекте; 

обележавање Међународног дана волонтера; обележавање Дечје недеље; учешће у манифестацији Звездаријада; долела награда; 

обезбеђивање тражених података; размена информација; и друге активности)  

Континуирано  

Сарадња са манастиром Раковица  

*Организоване посете ученика 

Више пута годишње 

Сарадња са Центром за информисање и професионално саветовање Националне службе за запошљавање Континуирано 

Сарадња са Центром за социјални рад – Палилула Континуирано 

Сарадња са МУП Звездара Континуирано 

Сарадња са јединицом за превенцију насиља Министарства просвете Континуирано 

Сарадња са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину Континуирано 

Сарадња са Црвеним крстом (организована предавања о наркоманији и другим болестима зависности, ХИВ/АИДС и другим полно 

преносивим болестима; организована предавања на тему трговине људима; ученици 1, 2. и 3. разреда, на часовима грађанског 

васпитања и верске наставе), волонтери и предавачи ЦК Звездара; организована акција добровољног давања крви; 

Март 2022. 

Сарадња са Институтом за трансфузију крви Новембар 2021. 

Сарадња са секретаријатом за заштиту животне средине – Град Београд Новембар 2021. 

Ботаничка башта 

*Организоване посете ученика, у оквиру активности у области екологије  

Април 2022. 

Сарадња са Педагошким друштвом Србије Континуирано 

Музеј Југославије 

*Организоване посете ученика 

Октобар-јун 21/22. 

Музеј Симе Лозанића Мај 2022. 
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*Организоване посете ученика 

Галерија природњачког музеја у Београду 

*Организована посета изложби „Еволуција“ 

Мај 2022.  

Ноћ музеја 

*Организована посета музејима 

Мај 2022. 

Музеј савремене уметности 

*Посета изложби Владимира Величковића 

Фебруар 2022. 

САНУ  

*Посета изложби Јован Дучић – трагање за новим; Посета 11.  Међународној  манифестацији  „Недеља  свести  о  мозгу“ 

Март 2022. 

Сарадња са Институом за вештачку интелигенцију  Јун, август 2022. 

Позоришни фестивал „Ангажман фест“, позориште Дадов 

*Организована посета 

Децембар 2021. 

Фестивал „Белдокс“  

*Организована посета (вијетнамски документарни филм „Деца измаглице“) 

Мај 2022. 

Фестивал зелене културе „Green fest“ Новембар 2021. 

Фестивал ,,ФИСТ“, Звездариште, Театар Вук, Театар на брду, Пан театар 

*Организоване посете ученика 

Школска година 

Сарадња са Центром за социјални рад Звездара 

*Органзоване посете свратишту за децу, хуманитарне акције за Нову годину 

Децембар 2021, јануар 

2022.  

Сарадња са Центром за културну деконтаминацију, „Магацин“ Октобар-јун 2021/2022. 

Сарадња са Школом за културу мира, ненасиља и демократије у образовању - „Баци пет!”. Центар за одговорну акцију Април 2022. 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Програм Уједињених нација за развој у Србији, уз подршку 

Владе Уједињеног Краљевства „Отворени подаци за одрживи развој“ 

Март 2022. 

Сарадња са Центром за промоцију науке и Нордеус фондацијом ЕдуГејминг Од новембра 2021. 

Организоване посете ученика манифестацији Мај – месец математике  Мај 2022. 

Сарадња са Европским институтом за иновације и технологије и Достигнућа младих у Србији Girls Go Circular Од новембра 2021. 

Сарадња са Центром за промоцију равноправности и отвореног друштва поводом пројекта „Образовање кроз самозаступање”,  

CePROD. 

Октобар 2021. 

Сарадња са Центром за заштиту и помоћ тражиоцима азила Новембар 2021. 

Сарадња са Центром Руског географског друштва у Србији Новембар 2021. 

Канцеларија УНХЦР-а у Србији Школска 21/22. 

НГО, Центар за таленте Maj 2022. 

Сарадња са Центром за одрживи развој 011 „Инклузивност као интегрални део конципирања политика усресређених на циљеве 

одрживог развоја“ 

Јун 2022. 
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Сарадња са Хенди центром Колосеум Прво полугодиште 

Сарадња са Звездарским еколошким центром Новембар 2021. 

Сарадња са предузећем „Србија шуме“ Новембар 2021. 

Сарадња са ЈКП „Градско зеленило“ Новембар 2021. 

Сарадња са организацијом „GIZ” 

*Patrick Zuell, гост Шесте београдске гимназије 

*Учешће у обележавању Дана девојчица, присуство ученица  

*Организација и учешће на радионици на тему самоспознаје ученика 

Новембар 2021, мај 

2022. 

Сарадњa са Темпус канцеларијом Мај 2022. 

Сарадња са медијима РТС (Београдска хроника), Хепи, штампа Курир  Март, април 2022, 

новембар 2021. 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

 

Извештај о реализацији друштвено корисног рада (наставник задужен за 

Црвени крст) 
 

Већина активности, које су планиране су остварене у другом полугодишту. Реализоване 

су новембарска акција добровољног давалаштва крви, 25.11.2021. године и мартовска 

акција 31.03.2022. године у Свечаној сали школе. У акцији је учествовало око 70 

ученика. Као и увек, Институт за трансфузију крви и волонтери Црвеног крста су били 

задовољни одзивом и понашањем ученика и захваљују се на хуманости коју су ученици 

показали. Реализована је акција „Један пакетић много љубави“. Обука из Прве помоћи 

и реалистичког приказа повреда није реализованаа због кратког рока за припрему и 

обуку ученика. 

 

Предавања о наркоманији и другим болестима зависности, ХИВ/АИДС и друге полно 

преносиве болести, Трговина људима одржана су за ученике 1, 2. и 3. разреда на 

часовима грађанског васпитања и верске наставе, а у организацији и извођењу од 

стране волонтера и предавача ЦК Звездара.  

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 и наставницима грађанског васпитања и верске наставе. 

 

Наставник задужен за ЦК,  

Јасминка Башић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ АКТИВА И ТИМОВА, ИЗВЕШТАЈИ О ПРАЋЕЊУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

Извештаји о реализацији програма излета и екскурзија 
 

Извештај о реализацији екскурзије првог разреда 

 

Вођа пута: Дражен Вучак 

Време реализације: 20.06.2022 - 22.06.2022. г. 

Укупан број ученика: 259 

Број разредних старешина: 10 

Број аутобуса и распоред одељења по аутобусима: 3 аутобуса (у првом 1-1, 1-8 и 1-9, у 

другом 1-2, 1-3 и 1-6, у трећем 1-4, 1-5, 1-7 и 1-10) 

ПЛАНИРАНА МАРШРУТА  

Ваведење - Мокра Гора - Вишеград - Добрун - Тара - Благовештење 

Планиране локације у оквиру екскурзије су посећене потпуно у складу са планом. 

Превоз је протекао безбедно и без већих техничких кварова (током пута је на једном 

аутобусу пукао ваздушни јастук). Возачи су испољили љубазност, а водичи су свој део 

посла обавили стручно.  Здравствена ситуација током путовања била је без проблема. 

Понашање ученика током екскурзије било је у складу са упутствима разредних 

старешина. Хотелске услуге биле су у складу са понудом. Коначна процена реализације 

екскурзије је веома успешна. 

 

Вођа пута, 

Дражен Вучак 

 

Извештај о реализацији екскурзије другог разреда 

 

Вођа пута: Марко Мандић 

Време реализације: 21.06.2022 -  23.06.2022. г. 

Укупан број ученика: 143 

Број разредних старешина: 6 

Број аутобуса и распоред одељења по аутобусима:  2 аутобуса (у првом 2-7, 2-9, 2-10, у 

другом 2-5, 2-6, 2-8). 

ПЛАНИРАНА МАРШРУТА  

Београд - Ковачица - Идвор - Зрењанин - Дунђерски - Нови Сад - Палић - Суботица -

Петроварадин - Нови Сад - Сремски Карловци -  Београд  

 

Планиране локације у оквиру екскурзије су посећене делимично (није се ишло у Дворац 

Дунђерски јер је трајно затворен). Превоз је протекао безбедно и без већих техничких 
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кварова са напоменом да један од аутобуса у поласку није имао исправну светлосну 

сигнализацију, па је због тога  каснио у поласку док технички проблем није отклоњен. 

Возачи су испољили љубазност. Водичи су свој део посла обавили делимично стручно : 

одељења 2-5, 2-6 и 2-8 су се жалила да су имали врло мало информација од водича. 

Морам да напоменем да у другом аутобусу није било таквих проблема, водич је био 

максимално професионалан. Здравствена ситуација током путовања била је без 

проблема, а понашање ученика током екскурзије у складу са упутствима разредних 

старешина. Хотелске услуге биле су делимично задовољавајуће (неке од соба су биле 

потпуно неусловне за боравак, које су после разговора са рецепцији хотела замењене. 

Споменуо бих да  у неким собама клима уређај није био у функцији). Коначна процена 

реализације екскурзије је веома успешна. 

Општи утисак и генерална процена:  

Највећи део плана је реализован, није било никаквих проблема у понашању деце који су 

вредни спомена. Ученици су били тачни и одговорни. Морам да похвалим све 

одељењске старешине које су биле на врхунцу задатка током целе екскурзије. 

 

Вођа пута, 

 Марко Мандић                  

 

Извештај о реализацији екскурзије другог разреда 

 

Вођа пута: Ненад Милосављевић 

Време реализације: 23.06.2022 -  25.06.2022. г.  

Укупан број ученика: 73 

Број разредних старешина: 3 

Број аутобуса и распоред одељења по аутобусима: 1 аутобус ( 2-1, 2-3, 2-4) 

 

ПЛАНИРАНА МАРШРУТА  

Београд - Ковачица- Идвор - Зрењанин - Дунђерски - Нови Сад - Палић - Суботица -

Петроварадин - Нови Сад - Сремски Карловци - Београд 

 

Планиране локације у оквиру екскурзије су посећене делимично (није посећен Дворац 

Дунђерски). Превоз је протекао безбедно и без већих техничких кварова.   Возачи су 

испољили љубазност, а водичи су свој део посла обавили стручно. Здравствена 

ситуација током путовања била је без проблема. Понашање ученика током екскурзије 

било је складу са упутствима разредних старешина. Хотелске услуге су складу са 

понудом. Коначна процена реализације екскурзије је веома успешна. 

 

 

Вођа пута, 

Ненад Милосављевић 
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Извештај о реализацији екскурзије трећег разреда 

 

Вођа пута: Ана Јоковић 

Време реализације: 12.06.2022 - 15.06.2022. г.  

Укупан број ученика: 93 

Број разредних старешина: 6 

Број аутобуса и распоред одељења по аутобусима: 2 аутобуса (у првом аутобусу  3-2, 3-

6, 3-7, у другом аутобусу 3-5, 3-9, 3-10) 

 

ПЛАНИРАНА МАРШРУТА  

 

Златибор - Мокра Гора - Требиње - Вишеград  

 

Планиране локације у оквиру екскурзије су посећене потпуно у складу са планом.  

Превоз је протекао безбедно и без већих техничких кварова.  Возачи су испољили 

љубазност. Водичи су свој део посла обавили делимично стручно (водич из другог 

аутобуса је била преопширна и причала је алтернативну историју). Здравствена 

ситуација током путовања протекла је са мањим проблемима (ученик 3-6 је имао 

здравствених проблема због прекомерне употребе алкохола због чега је, по повратку са 

екскурзије,  адекватно кажњен). Понашање ученика током екскурзије било је у складу 

са упутствима разредних старешина. Ученик 3-6 је због употребе алкохола  кажњен 

оценом довољан (2) по повратку са екскурзије. Хотелске услуге биле су у складу са 

понудом. Коначна процена реализације екскурзије је веома успешна. 

 

Напомена: 

Екскурзија је испунила све образовно-васпитне циљеве. Предлог је да се вожња 

Шарганском осмицом пребаци на први дан да би се другог дана раније кренуло за 

Требиње. 

 

Вођа пута,  

Ана Јоковић        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

210 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И 

АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

Извештај о раду хора 
 

Хор је одржао 100 часова, односно проба, од предвиђених 140 годишњих часова. У 

раду је учествовало 35 ученика из прве и треће године. По препоруци кризног штаба, 

хор у већем саставу у  првом полугодишту није наступао. Мања група деце из хора 

певала је  у манастиру Раковица у септембру и јуну, као и Св. Сави. Због пандемије није 

реализован предвиђен  наступ хора у оквиру Дана школе, традиционалног 

хуманитарног концерта  и Св. Саву. Хор је у другом полугодишту, имао већи део проба 

и реализовао је наступ у оквиру Дана патријарха Павла у школи. 

Душка Кисин,  

руков. хора и наст. музичке културе 

 

Концерт „Музика Шесте гимназије - ученици свирају за крај школске 

године“ 
 

Концерт „Музика Шесте гимназије - ученици свирају за крај школске године“ 

замишљен је као приказ музичких талената и умећа ученика/ца. Пре самог концерта 

одржане су 3 двочасовне пробе. 

Концерт ученика је одржан 23. јуна од 18.00 до 19.00 часова, а реприза за други разред 

је била 24. јуна од 12.00 до 13.00 часова. Учестввали су ученици/це Тијана Бугарчић (2-

2), Немања Николић, Страхиња Стојшић, Алекса Димић и Јелена Казимировић (3-5), 

Григорије Пешић и Душан Радоичић (3-6) Виктор Трмчић, Илија Базић и Ненад 

Ранитовић (3-7), Танкосава Милинковић и Александар Ђорђевић (3-8). 

Наступили су и професори Сандра Трпковић, Владимир Јанковић и Сташа Рашић, а 

свечана сала је у оба дана била испуњена. 

Координатор активности,  

Владимир Милутиновић 

 

Извештај о раду ваннаставне активности – посета позориштима 
 

Током школске 2021/22. ученици 2-4 (Катарина Ракић, Вања Марко Петровић, Теодора 

Николић, Сара Муховић, Лав Стефановић, Сташа Ристић, Ана Вранић, Ива Бјелановић, 
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Маја Стјепановић, Борис Швајгер, Катарина Матић, Александра Јовановић) и ученице 

4-9 (Јелена Бован, Уна Тривић, Марија Андрић, Линда Бојић) показали су интересовање 

за три позоришне представе. У оквиру интернационалног фестивала ,,ФИСТ“ 

погледали смо румунску представу ,,Ромео и Јулија“ у Театру на брду, а у оквиру 

Звездаришта, на сцени Театра ,,Вук“ погледали смо представу ,,Дебела“ Позоришта 

младих из Новог Сада, као и представу ,,Кабаре Куршлус“. О одгледаним представама 

се потом разговарало на часовима српског језика и књижевности. 

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, ова активност није ушла у план 

ваннаставних активности за школску 2021/22. 

Радујемо се посетама позоришту и током наредне школске године. 

Координатор активности, 

Андреја Марковић 

 

Извештај о раду ваннаставне активности – Белдокс фестивал 
 

У месецу мају 2021. године, на позив организатора, у организацији професорке 

енглеског језика, ученици 1-5 и 1-7 посетили су фестивал и одгледали пројекцију 

вијетнамског документарног филма „Деца измаглице“ који се бави тешком темом 

традиције према којој се малолетне девојчице приморавају на рану удају. Ученици су 

погледали филм са великим интересовањем, а затим после филма учествовали у 

дискусији о филму, када су неки од ученика својим коментарима и питањима 

допринели конструктивној анализи филма. Циљ ове акције је да се ученицима предоче 

различити начини провођења слободног времена, учешће у културном животу града, 

као и указивање на проблеме младих људи широм света.  

 

Извештај поднела 

Весна Јевтић 

 

Извештај о посети манифестације Мај – месец математике 
 

Током месеца маја 2021. године, одељења 1-7 и 1-10 су са својим одељенским 

старешинама посетили манифестацију „Мај – месец математике“ која се одржала у 

силосима у Луци Београд. Кроз манифестацију ученике су провели волонтери, 

представили им концепт изложбе, и објаснили појединачне експонате, а затим су 

ученици са великим интересовањем прошли кроз овај веома специфичан изложбени 

простор са занимањем разгледајући и тестирајући експонате. Циљ изложбе је 

подстицање целоживотног учења, учење ван учионице, активно учешће у културном 

животу града, као и организација квалитетних ваннаставних активности током којих 

ученици могу да се друже у неформалном окружењу и тако граде тимски дух одељења 

и осећај припадности вршњачкој групи и школи.  
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 Извештај поднела 

Весна Јевтић 

 

 

Хуманитарна акција – Новогодишњи пакетићи за децу улице 
 

Током месеца децембра 2021. године, поред интерне акције даривања „Тајни Деда 

Мраз“, одељење 1-7 сакупљало је прилоге у виду слаткиша, прибора за писање, 

друштвених игара и одеће за Свратиште за децу улице у Крфској, поводом 

новогодишњих празника. Ова акција трајала је три недеље, а последњи понедељак пред 

Нову годину представници одељења и одељенски старешина отишли су у Свратиште да 

поклоне предају штићеницима ове институције. Акција се може описати као потпуно 

успела, јер су ученици прикупили велику количину поклона и показали велико 

интересовање да у акцији учествују. Сви ученици из одељења су донели свој прилог, а 

родитељи су похвалили овакву врсту ангажовања њихове деце. Циљ ове акције је 
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подизање свести о потреби друштвено-корисног ангажовања младих, као и 

унапређивање тимског духа и појачавање социјалне кохезије у одељењу. У плану је да 

се иста акција понови и следеће године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај поднела 

Весна Јевтић 
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Извештај о раду ваннаставне активности – Филозофија 
 

Број одржаних часова у оквиру ваннаставних активности је дванаест часова.  

Активности су се одвијале у оквиру припреме  Мартине Миљковић 4-10  за 24. 

такмичење у беседништву  у Новом Саду, у гимназији Светозар Марковић. Такмичење 

се одвија под покровитељством  Покрајинског министарства просвете и Филозофског 

дтуштва Србије.  

Како је тема беседе била: ,,Лепо је оно што нам се допада без икаквог интереса“ 

активности су се одвијале у оквиру промишљања, дискутовања и проблематизације 

Кантове естетике, коју сажето  формулише тема беседе. Ученица је промишљала и 

аргументовала  услове под којима је по Канту могуће суђење о укусу, који  се односи 

како на производе природе, тако и на људску уметност. Наш рад је обухватио 

упознавање, разумевање и критичко промишљање свих повесно филозофских теорије о 

лепом. 

Припрема за такмичење се одвијала у корелацији са српским језиком и књижевношћу, 

са колегиницом Олгицом Рајић, која је предметни настаник Мартине Миљковић. 

На самом такмичењу, Мартина је освојила прво место за аргументацију и садржај, а 

друго место за естетски садржај беседе. 

Заједно са колегом Данилом Полићем припремала сам Вукашина Толића 4-1 за 

једанаесту српску олимпијаду филозофије - СОФија 2022. Такмичење се одвија под 

покровитељством Српског филозофског друштва  и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије у Пожаревачкој гимназији. 

Активности су се састојале у упознавању ученика са израдом научног есеја, развијању 

способности израде аргументације која може да убеди читаоца. Ученик је развијао 

технике илустровања аргумената примерима, цитатима или референцом и показивањем 

да је брањени аргумент конкретан. 

Ученик Вукашин Толић 4-1, показао је изузетан успех, ушао је у финале такмичења. 

Иначе такмичило се преко педесет ученика из Србије. Вукашин Толић је добитник је 

почасне медаље. Због моје болести, на само такмичење ученика је водио колега Данило 

Полић, који је много помогао и у  његовој припреми. 

Љиљана Маловић-Козић 
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Извештај о реализацији манифестације „Новембарски дани Соње 

Жарковић“ 
Овогодишња, петнаеста по реду, манифестација Новембарски дани Соње Жарковић  

реализована је у периоду од 15. новембра до 30. новембра 2021. године. Мото 

овогодишње манифестације је Још један искорак за будућност.  

У оквиру манифестације успешно је реализован велики број активности које су у 

фокусу имале еколошке и теме заштите животне средине, али и друге активности које 

су у складу са овогодишњим мотоом. Подршку у њиховој реализацији имали смо од 

удружења грађана Звездарски еколошки центар, компаније Србијашуме и ЈКП Градско 

зеленило. Реализоване су радионице, предавања, панел дискусије, изложбе, књижевно 

вече, угледни часови, али и волонтерске акције хуманитарног и еколошког карактера. 

Ове године је, по први пут до сада, координатор једне активности био и директор 

школе, као и референт за ученичка питања. Све активности су привукле велики број 

ученика и наставника, који су активностима присуствовали, али и активно учествовали 

у њима. Треба навести да смо мало разочарани што се мали број ученика одазвао акцији 

прикупљања рециклажног отпада, где је било планирано да се средства добијена у тој 

акцији преусмере у хуманитарне сврхе. Верујемо да ће наши ученици за овакве акције у 

наредним годинама имати више слуха. У Соњиним данима смо се укључили и у 

међународни програм Girls Go Circular Европског института за иновације и 

технологије, у организацији Достигнућа младих у Србији, кроз који су ученице и 

наставнице школе подизале своје дигиталне и предузетничке компетенције кроз област 

циркуларне економије. Награде су нам измакле, али смо поносне на број наших 

ученица (132) и наставница (8) које су успешно завршиле овај програм. 

Плакат манифестације урадила је наставница Биљана Бодирога, а организатор 

манифестације је Сузана Лазовић.  

У овогодишњој манифестацији успешно су реализоване следеће активности: 

17. новембар 2021. 

Активност UPCYCLING, радионица 

Удружење Звездарски еколошки центар- ЗЕЦ и ученице и ученици првог 

разреда Шесте 

Координатор Јована Татић, Сузана Лазовић 

Активност Дрво више за зеленије двориште, акција уређења 

Србијашуме и матуранткиње и матуранти Шесте 

 

Координатор Јасминка Башић 

15 – 26. новембар  2021. 

Активност Хуманитарно – еколошка акција   

Ученице и ученици Шесте  

 

Координатор Андрија Влајић 

18. новембар 2021. 

Активност Зелени искорак – презентовање радова из изборних програма Ученице и 

ученици свих разреда Шесте 

Координатор Марија Филиповић, Сара Босиљчић, Снежана Петруновић, Зорана Марковић, 

Васо Павловић 
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19. новембар 2021. 

 

Активност Мини парк код Соњине чесме, акција уређења 

ЈКП Зеленило – Београд и ученице и ученици Шесте 

 

Координатор Сузана Лазовић, Зорана Гарић 

22 - 28. новембар 2021. 

Активност Мода и рециклажа, изложба радова 

Координатор Биљана Бодирога 

23. новембар 2021. 

Активност Књижевно вече - гост Александар Чотрић, афористичар 

Координатор Радисав Милић 

Активност Образовање кроз самозаступање, радионица 

Центар за промоцију равноправности и отвореног друштва и Ученички 

парламент Шесте 

Координатор Ана Ковачевић 

24. новембар 2021. 

Активност За зелену учионицу, акција уређења 

Ученице и ученици трећег разреда Шесте 

Координатор Јована Татић, Ана Јоковић 

25. новембар 2021. 

Активност Хуманитарна акција добровољног давања крви 

Координатор Јасминка Башић 

Активност Еколошке перспективе, панел дискусија 

Доц. др  Маја Ђолић, Технолошко – металуршки факултет Универзитета у 

Београду,  

Taтјанаа Живковић, Секретаријат за заштиту животне средине – Град Београд, 

Биљана Пантелић, Удружење Звездарски еколошки центар, 

Томица Мишљеновић,  Универзитет у Београду – Биолошки факултет, 

Patrick Zuell, GIZ 

Координатор Снежана Марковић, Сузана Лазовић 

26. новембар 2021. 

Активност И прошлост је искорак за будућност, презентације ученица  и ученика 

Координатор Славица Влачо 

27. новембар 2021. 

Активност Сусрет филозофије и ликовнe уметности – Пољубац   

Координатор Љиљана Маловић Козић, Биљана Бодирога 

15 - 30. новембар 2021. 

Активност Girls Go Circular – међународни програм  

Достигнућа младих у Србији и ученице Шесте 

Координатор Снежана Петруновић, Наташа Ђурић Лазовић, Јасминка Башић, Сандра 

Трпковић, Ивана Вукмирица, Бојана Антанасијевић, Сузана Лазовић 

 

Организатор манифестације, 

Сузана Лазовић 
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Извештај о учешћу на Звездаријади 
 

Aктивности у оквиру Звездаријаде, фестивала културе младих, манифестације од 

значаја за ГО Звездара која је саставни део Плана сарадње Општине и школа, 

реализован је у периоду од фебруара до 24. јуна 2022. године.  

 

Програмске активности у оквиру Звездаријаде реализовали су: 

 

1. Удружење „Ризница речи“ – програм у области културне 

делатности: Књижевност – стваралаштво;  

У оквиру ове области организовале су се: 

● Школа креативног писања - 8 радионица онлајн - Радица Смиљковић, проф. 

књижевности и новинар. 

● Израда интернет странице за презентацију блога - 4 радионице онлајн - Пеђа 

Паровић, архитекта и дизајнер. 

● Конкурси у области литерарног стваралаштва (Звездарска кратка прича, Поетско 

вече на Звездари, Док блогери блогују), са наградама за најбоље. 

● Сусрети са књижевницима   

 

Невена Мирчић, ученица 4-8 освојила је прво место за поезију на Звездаријади. Ментор 

јој је била Олгица Рајић. 

Драмска трупа ,,Ахахаха“ Шесте београдске гимназије освојила је прво место на 

Звездаријади 2021/22. у категорији кратких драмских форми, са драмском игром 

,,Животињска фарма“ која је произашла из пројекта који се бавио могућим значењима 

истоимене књиге Џорџа Орвела. 

Награђени су оригинални текст и режија наставника Андреје Марковића, а ученице 

Сара Исаковић и Александра Балиновац поделиле су прво место за глумачки сјајно 

одигране улоге овчица. 

У представи су учествовали ученици 4-1, 4-2, 4-4, 4-9 и 2-4: Овчице (Александра 

Балиновац и Сара Исаковић), Наполеон (Андреј Бакић Грчак), Грудва (Стефан Мишић), 

Боксер (Немања Лозановић), Моли (Александра Јанићијевић), Мјуриел (Тара Божић), 

Сквичало (Михајло Гајић), Новинарке (Сара Радосављевић и Катарина Живковић), 

Херодот (Стефан Мандић), Штребери (Лара Росандић -1, Тара Матовић -2,  Матија 

Мане Вуковић-3, Милица Чигоја - 4, Василије Влаинић -5, Јована Михајловски - 6 ) 

Гласови из публике: Лав Стефановић и Борис Швајгер. 

Наставници Сандра Плазибат, Јелена Рашевић, Душица Марковић и Жељко Матић 

допринели су да ова драмска игра расветли историјски контекст ,,Животињске фарме“, 

као и да ученици-глумци поред српског, говоре на течном енглеском, француском и 

немачком језику. 

Представи је претходило 26 проба у периоду од фебруара до априла 2022. године, а 

наставница Сандра Плазибат је својим сјајним организаторским и координаторским 

способностима допринела успеху представе, чије се премијерно извођење догодило 1. 

априла у свечаној сали школе. 
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Ученици 4-4, Дамир Гегић и Стефан Мандић исказали су се и у домену литерарног 

израза, написавши кратку причу (Дамир) и есеј (Стефан) на тему ,,Објаснио сам вам 

сумрак, али, је ли то довољно?“ Радови ових ученика похваљени су на литерарном 

конкурсу Звездаријаде.  

    2. Агенцијa „Jimny“ - програм у области културне делатности: Музика 

(стваралаштво,  

        продукција, интерпретација);  

У оквиру ове области организовани су: 

● Школа певања - 9 радионица које је водила Јована Аврамовић. 

● Први глас Звездаре такмичење у две категорије - Рок-поп и Етно-класика 

одржало се 24. јуна 2022. године у позоришту „Пан театар“. Обезбеђене су 

награде за најбоље. 

● Школа музичке продукције - 9 радионица које је у Кафе галерији „Кабинет Арк“ 

водио Душан Дуда Безуха, наш прослављени композитор, музички продуцент и 

гитариста. 

Tакмичењe Први глас Звездаре отворила је координатор Звездаријаде за Шесту 

београдску гимназију професорка Сандра Трпковић песмом Whitney Houston „Greatest 

love of all“. На овом такмичењу треће место освојила је ученица Јована Михајловски 4-

9, друго место ученица Теодора Гордић 2-3, а посебну награду за етно-класику добио је 

ученик Лука Павловић 2-10.  

 

 

                                                                 Сандра Трпковић, 

 координатор за Звездаријаду 
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Секције 

Извештај о раду драмске секције 
 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију драмска секција је почела са радом са 

закашњењем у односу на предвиђену динамику рада. Уместо планираног почетка у 

септембру, услови за почетак рада стекли су се тек у фебруару. 

 

Одржано је 40 часова, а интересовање за секцију показало је преко 40 ученика. Из 

одељења: 1-1 Јован Марјановић, Михајло Гајић, Страхиња Михајловић, Лазар Недић, из 

2-4 Лав Стефановић, Борис Швајгер и Катарина Живковић, из 3-1 Реља Јовановић, Тара 

Њего, Марија Ђорђевић, Вања Радивојевић, Сергеј Симојловић, из 3-3 Лугоњић 

Никола, Ђорђевић Давид, Ема Станковић, Никола Божанић, Алекса Јелић, Ивана 

Станковић, Лена Маријановић, из 3-4 Уна Нинић, из 3-7 Илија Базић, из 4-1 Вукашин 

Толић, из 4-2 Алекса Маринковић, из 4-3 Тара Матовић, из 4-4 Александра Балиновац, 

Сара Исаковић, Андреј Бакић Грчак, Стефан Мишић, Немања Лозановић, Александра 

Јанићијевић, Тара Божић, Сара Радосављевић, Стефан Мандић, Лара Росандић, Милица 

Чигоја, Василије Влаинић, из 4-9,  Матија Мане Вуковић и Јована Михајловски, 4-10 

Лука Булић, Михајло Дуњић и Марија Ракић. 

 

Формирана је драмска трупа ,,Ахахаха“ која је поставила на сцену кратку драмску игру 

,,Животињска фарма“ према оригиналном тексту и у режији наставника Андреје 

Марковића, инспирисаног непролазним делом Џорџа Орвела.  

Представа је премијерно изведена 1. априла 2022. у свечаној сали школе, а потом и у 

,,Пан театру“ у оквиру Звездаријаде, којом приликом је освојила прво место у 

категорији кратких драмских форми. Наставник Андреја Марковић добио је прву 

награду за режију и оригиналан текст, а Александра Балиновац и Сара Исаковић 

поделиле су прву награду за глуму. 

 

Ученици првог и трећег разреда су се упознали кроз драмске игре и импровизације, 

формирана је трупа и одабран је текст за представу која ће бити постављена на сцену 

током наредне школске године: ,,Лајање на звезде“ Милована Витезовића. 

Радујемо се нашим драмским сусретима и у наредној школској години. 

 

Драмски педагози и координатори секције, 

Тамара Кречковић и Андреја Марковић 
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Извештај о раду рецитаторске секције 

Активности Рецитаторске секције донекле су измењене у односу на планиране због 

пандемије и наставе на даљину. Упркос проблемима у организацији, чланови 

Рецитаторске секције изабрани на школској аудицији су се од октобра 2021. године 

припремали за учешће на такмичењима. Пошто су пропозиције промењене због 

новонасталих околности, на Школском такмичењу рецитатора изабран је само један 

ученик који је представљао Шесту београдску гимназију на Градском такмичењу 

рецитатора у Пан театру, а то је Ђорђе Ђорђевић, ученик одељења 3-7. Он је освојио 

прво место на том такмичењу, у марту 2022.  

Одржан је 21 час Рецитаторске секције. 

На Републичком такмичењу „Песниче народа мог“, у мају 2022, у Ваљеву, Ђорђе 

Ђорђевић освојио је четврто место, од 32 такмичара из целе Србије и добитник је 

похвале и дипломе за учешће на тој манифестацији.   

У раду Рецитаторске секције током школске године учествовали су: Илија Базић (3-7), 

Ђорђе Ђорђевић (3-7), Анђелија Кадијевић (3-9), Уна Драшковић (1-3), Милош Алексић 

(1-3), Хелена Ангелус (1-3), Кристина Миловановић (1-3). 

Руководилац секције,                               

Весна Чолаковић Јовановић,  

професор српског језика и књижевности 

 

Извештај о раду новинарске секције 
 

Према плану објавили смо два броја школских новина. Уредник је  била Зринка 

Шандор. Лектори су биле Славица Влачо и Данијела Иличин. Сарадници на пројекту 

били су Лазарела Лововић,  и Жељко Матић као техничка подршка. Учествовало је око 

двадесетак ученика из обе смене. Ученици су се показали способни за самостални рад и 

одговорни. Ученици су прикупљали материјал, пратили дешавања у школи и писали 

чланке. 

Руководилац секције, 

Зринка Шандор 

  



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

221 

Извештај о раду лингвистичке секције 
 

Лингвистичкој секцији су се на почетку школске године прикључило 12 ученика из 

одељења: 1-7, 2-9 и 4-5. 

На почетку су формиране 3 групе, по разредима које ученици похађају. 

Први разред: најважнији задатак усвајање нових знања из фонетике, анализа гласовних 

алтернација, уз то смо се бавили и основама опште лингвистике, те основним 

правилима акцентуације. 

Други разред: усвајање нових знања из морфологије и творбе речи, анализа облика 

речи; прозодија и акценат. 

Четврти разред: обнављање знања из фонетике, морфологије, лексикологије; усвајање 

нових знања из синтаксе. 

Рад лингвистичке секције усмерен је и на припрему ученика за такмичење из српског 

језика. 

Успех ученика на такмичењу 

На окружно такмичење пласирали су се следећи ученици: 

Јована Мајер 1-7; Стефан Јовановић 1-7; Маја Ђорђевић 2-9 и Марко Стојановић 2-9. 

Од поменутих ученика на републичко такичење пласирао се Марко Стојановић, који је 

на регионалном такмичењу освојио  1. место (свих 20 бодова). 

Другу групу ученика припремала је проф. Славица Влачо. На окружно су се пласирали: 

Милан Јовановић 1-8; Милица Ванић 1-8; Андрија Николић 1-10; Ања Павић 1-10; 

Немања Стојковић 3-10; Матеја Брковић 3-10. 

Од поменутих ученика Матеја Брковић и Милан Јовановић учествовали су на 

републичком такмичењу, у Тршићу. 

Ученик трећег разреда Лука Дебељевић, којег је припремала проф. Весна Чолаковић 

Јовановић, пласирао се на окружно такмичење. 

Ученици четвртог разреда нису желели да учествују на такмичењу из српског језика, 

али се Ива Пешић припремала за такмичење у беседништву. Због услова самог 

такмичења није била у могућности да учествује, јер из сваке школе може доћи само 

један учесник.  

Остварена посета 

Учесници лингвистичке секције посетили су 16.04.2022. Музеј Југославије, у којем је 

био јединствени музичко-цртачки сценски перформанс Саше Ракезића, познатог цртача 

стрипова под именом Александар Зограф.  
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Била је то несвакидашња промоција књиге стрипова Приче из Другог рата, која је 

настала по мотивима сачуваних историјских докумената и личних исповести учесника 

Другог светског рата. Догађај је осмишљен у форми сценског извођења, током којег је 

публика имала ретку прилику да уживо прати Зографов цртачки перформанс изведен у 

синергији са музичком групом Malebolge из Италије, која је наступила у следећем 

саставу: Federiko Galvani (хармоника), Luka Zuliani (виолончело) i Alan Liberale 

(бубњеви). 

 

Руководилац секције, 

Данијела Иличин 
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Извештај о раду литерарне секције 
 

Одржана су 22 часа литерарне секције (по 7 са ученицима одељења 2-5 и 4-8 и 8 часова 

са ученицом одељења 4-10). У раду су активно учествовале три ученице наведених 

одељења, док је још 5 ученика повремено присуствовало раду секције. Ученици су 

учествовали у Школи креативног писања у Кабинету АРК, на конкурсима Звездаријаде, 

часописа Огледало, Фестивалу младих песника у Зајечару и на Републичком такмичењу 

из беседништва у Новом Саду. Остварени су и значајни успеси: Невена Мирчић, 

ученица 4-8, освојила је прву награду за поезију на Звездаријади, а Мартина Миљковић, 

ученица 4-10 освојила је две награде на такмичењу у беседништву у новосадској 

Гимназији Светозар Марковић: прву награду за уметнички домет беседе и другу 

награду за естетичке елементе. Вукашин Толић, ученик 4-1 освојио је другу награду за 

кратку причу на Звездаријади. 

Руководилац секције, 

Олгица Рајић, професорка српског језика и књижевности 

 

Извештај о раду Дебатно филозофске секције 

 
 

Дебатно филозофска секција се одржавала сваке друге недеље у међусмени, укупно је 

одржано 14 састанака. 

 

Најредовнији су били ученици/це 3-8, Александар Ђорђевић, Данило Иванежа, Ана 

Гојковић, ученик 3-7 Илија Базић, ученици 4-10 Вук Симић и Вук Остојић, ученица 4-7 

Јана Стојановић као и ученица 2-9 Ангелина Жеравчић. Повремено су се придруживали 

и други ученици. 

 

На секцији су ученици развијали вештине учешћа у организованој или форматираној 

дебати на разне актуелне теме, уочавања логичких веза између ставова и аргумената 

као и процене квалитета дебате и појединих доприноса учесника. 

 

Сматрам да су циљеци секције успешно реализовани. 

 

Руководилац секције, 

професор филозофије Владимир Милутиновић 

 

Извештај о раду секције Сусрет филозофије и визуелних уметности 
 

Секција је одржала дванаест састанака непосредно у учионици, а  контакти са 

ученицима су се одвијали и путем Гугл учионице. Секцију је похађало десет ученика: 

Ана Рајковић, Тијана Савић, Уна Несторовић 4-2; Петар Рангелов 4-3; Катарина 
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Радовић, Мина Недељковић, Александра Перић, Ванеса Митровић, Андреј Бакић-Грчак 

4-4. 

Ученици су промишљали ставове о суштини уметничког стварања, произвођења и 

вредновања уметничког  дела. Тумачили и аргументовали доживљај уметничког дела 

од стране посматрача. Критички анализирали дела модерне уметности и изналазили 

филозофске претпоставке унутар њиховог садржаја. Сликарске појмове композиције, 

боје, светлости, простора, стваралачки укључивали у филозофски контекст. 

Угледни час у оквиру пројекта „Новембарски дани Соње Жарковић“ под називом 

Пољубац, реализован је као резултат ученичких активности унутар рада секције. 

Ученици су анализирали скулптуре Пољубац Константина Бранкушија и Огиста Родена 

и истоимену слику Густава Климнта. Врло садржајно су истражили, изложили 

особеност Бракушијеве скулптуре и успоставили интерпретативну  везу са Платоновим 

митом о рођењу  бога Ероса (дијалог „Гозба“). У приказу Роденовог Пољубца, 

осмишљено је аргументована аналогија са ренесансном филозофијом, филозофским 

елементима Дантеове Божанствене комедије, као и идејама  француског филозофа 

бугарског порекла, Цветана Тодорова. 

Пољубац Густава Климнта, уз прецизну ликовну анализу, у приказу наших ученика 

добио је  умесну и врло занимљиву филозофску обраду имплицитно садржану у овом 

делу. Тако су излагачи успоставили интерпретативну везу са византијском 

филозофијом, као и Августином, Соловјевим, али се ово дело тумачило и по Ничеовом 

кључу. 

Секција остварује корелацију филозофије и ликовне културе у сарадњи са колегиницом 

Биљаном Бодирогом. 

Љиљана Маловић Козић 

 

Извештај о раду ликовне секције 

 

За рад ликовне секције која би се бавила израдом мурала није било заинтересованих 

ученика. 

Урош Тепавац 

Извештај о раду секције „Активан грађанин“ 

 

25. марта ученице Милица Маркош, Анђела Благојевић и Теодора Дикић одељења 2-7 

су радили у Радионици Е управе о отвореним подацима  и дигитализацији у образовању 

која је органозована у Недељи отворених података. Пројекта је под називом „Отворени 

подаци за одрживи развој“, који спроводе Канцеларија за информационе технологије и 

електронску управу и Програм Уједињених нација за развој у Србији, уз подршку 

Владе Уједињеног Краљевства. Радионицу је спровела Унија Средњошколаца Србије у 
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Добрачиној 55, од 16 до 18 часова у циљу развоја дигиталних вештина код ученика. 

Теме тренинга су: шта су отворени подаци, чему служе, како се користе, иновације. 

Радионица је обухватила коришћење воц-апа и вибер мрежа и валидност информација 

грађана. Ученици су упознати чему служе и како се користе анкете грађана и како се 

обрађују отворени подаци, чему служе и како се прави статистика на одређене теме 

испитаника на нивоу Републике Србије. Према једној од дефиниција, отворени подаци 

су подаци у машински читљивом и отвореном облику доступни за поновну употребу. 

Овим се подстиче побољшање дигиталног образовања средњошколаца, партиципација 

и одлучивање грађана. Помажу за исправне послове и државне одлуке. 

15. априла ученици су добили позив за радионицу и семинар одобрен од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја који организује Центар за одговорну акцију који 

кординира друштвене интересне групе ради унапређења образовања, социјалне заштите 

и популационе политике, назив семинара је „Школа за културу мира, ненасиља и 

демократије у образовању - Баци пет!“. Учествовала је ученица одељења 2-9 Ангелина 

Жеравчић. Семинар је одржан од 15 до 18 часова у у Светогорској 4, ментор је Дражен 

Зацеро, испред Пријатеља деце Србије. 

● Тема 1 - Како треба да изгледа служба за пружање психосоцијалне помоћи деци 

и младима;  

● Тема 2 – Стратешки приступ и тактика;  

● Тема 3 - Стратегије механизма заштите деце, родитеља, стручних сарадника и 

наставника у конфликтним ситуацијама школе  

Општи циљеви: Унапређење образовања за одрживи развој кроз образовање за људска 

права, промовисање културе мира и ненасиља и примену компетенција за демократску 

културу прописаних Референтним оквиром компетенција за демократску културу 

(Савет Европе). Механизам заштите деце, родитеља, стручних сарадника и наставника 

у конфликтним ситуацијама школе, руководећи се циљевима Агенде 2030 (УН).  

Координатор секције, 

 Ана Ковачевић 

 

Извештај о раду секције ENGLISH CLUB 

 

СЕПТЕМБАР 

● Позив свим ученицима да се укључе у рад секције преко послате шифре за 

приступ Гугл учионици секције; 

● Договор о раду и активностима, објава плана рада; 

● Уводни састанак, подела активности, међусобно упознавање, утврђивање 

тремина састанака; 

● Европски дан језика, енглески и ја (интроспекција). 
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ОКТОБАР 

● Састанци у форми радионица на тему критичке анализе слободно одабраног 

уметничког дела у области музике, филма, литературе... 

НОВЕМБАР 

● Радионице на тему Дан захвалности кроз историјски и културолошки осврт 

креативно писање на тему I am thankful for... 

● Феномен Black Friday широм света, контроверзност и критички осврт. 

ДЕЦЕМБАР 

● Литерарне радионице и презентације са тематиком по избору из понуде Homes, 

Holidays, Food, Future, Science and Technology, Jobs and professions, Love and 

Trust, Media, Films, Sports, Health, the EU; 

● Радионице на тему уочених разлика између британског и америчког енглеског 

језика, акценти, међујезичке интерференце и важност контекста. 

ЈАНУАР И ФЕБРУАР 

● Планиране активности нису реализоване услед погоршања епидемиолошке 

ситуације у школи а у вези са Ковидом 19; измењен и календар рада те продужен 

зимски распуст за ученике. 

МАРТ 

● Читање и анализа одабраних одломака по избору ученика из енглеске 

литературе, дневне штампе или часописа,  актуелни догађаји у писаним и 

визуелним медијима; значајне личности српског порекла у свету науке, спорта и 

уметности афирмисане у земљама енглеског говорног подручја. 

АПРИЛ 

● Тема по избору ученика - познати и снажни песнички гласови на енглеском 

језику, изражајно читање и анализа (одабрани песници су Елизабета Берет 

Браунинг, Винсент Один, Роџер Мекгаф и Маја Ангелоу). 

МАЈ 

● На молбу ученика, а због честих термина писаних провера знања у другим 

наставним предметима и недостатка времена, састанци у мају нису одржани. 
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ЈУН 

● Ученици су обавештени о могућим активностима у наредној школској години 

али са другим наставником који ће руководити радом секције. 

Руководилац рада секције, 

                                                Александра Јарић 

 

Извештај о раду секције УНЕСКО КЛУБ 
 

Професор координатор Јасна Перић 

Програм активности УНЕСКО клуба у 2021-2022. години, имао је циљ јачање 

интересовање ученика за истраживачким радом. Ове школске године настава је једним 

делом реализована по комбинованом принципу. 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 првог и трећег разреда.  

Промовисање циљева УНЕСКО-а остварено је кроз следеће активности: 

● Обележавање Међународног дана борбе против природних катастрофа изведено 

је приказивањем филма „Како дише планета“ а након тога ученици првог 

разреда су презентовали особине стена које преовлађују у површинском слоју 

литосфере. 

● У сарадњи са Развојним центром Руског географског друштва у Србији 14. 

новембра посетили смо изложбу фотографија из архиве Руског географског 

друштва и учествовали у међународној акцији „Географски диктат“ која има за 

циљ упознавање природних, историјских и културолошко-демографских одлика 

Русије. 

● У сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја и 

Делегације ЕУ у Србији организовали смо национални конкурс „Добро дошли у 

моју земљу“ у циљу промовисања живота младих избеглица и начину њиховог 

интегрисања у друштво и наш образовни систем.  

Конкурс је расписан за три категорије: најбоља песме или прича, најбољи ликовни рад 

у техници по избору и најбољи кратки филм. У оквири прве категорије пристигло је 63 

литерарна рада, чији су аутори средњошколци свих разреда више од 30 школа из преко 

20 градова Републике Србије. На адресу школе стигло је 45 ликовних радова чији су 

аутори средњошколци свих разреда више од 30 школа из 18 градова Републике Србије. 

На конкус је пристигло и 12 кратких филмова.  

Већина радова у потпуности је одговорила условима конкурса и одражава висок ниво 

разумевања теме избеглиштва и неопходности инклузије избеглица, као и вршњачку 

емпатију и разумевање наших младих према њиховим вршњацима који су били 
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принуђени да напусте своје домове. Поруке радова су обрађене на различите кративне 

начине, али их све обједињује тон толеранције и подршке угроженима. Награђени су 

следећи ученици: 

● У категорији најбоља песма или прича:  

o прва награда – Никола Панчић, Шеста београдска гимназија 

o друга награда – Тијана Матић, Гимназија „Светозар Марковић“ Јагодина 

o трећа награда – Јована Костадиновић, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“. 

● У категорији најбољи ликовни рад рађен у техници по избору: 

o прва награда – Анастасија Хаднађ, Седма београдска гимназија 

o друга награда – Јована Перић, Четврта београдска гимназија 

o трећа награда – Дуња Лукић, Шеста београдска гимназија. 

● У категорији најбољи кратки филм: 

o прва награда – рад „Љубав на делу / Act of love“; ученика Луке Јашћура 

Гимназије „Сава Шумановић“ у Шиду 

o друга награда - рад „119 секунди“; ученика Леоноре Ристић, Николе Ненкова и 

Саре Поповић Гимназије „Бора Станковић“  у Врању 

o трећа награда – рад „Опет на путу“; ученика Милана Гоцића Техничке школе из 

Неготина. 

Изложба ликовних радова учесника приређена је у Свечаној сали школе где је одржана 

академија и свечана подела награда за све награђене ученике. 

● Дан матерњег језика обележили смо постављањем пригодне изложбе радова 

ученика на тему љубави према ближњим и природи „Од традиције до тренда“. 

● За пролећно студијско путовање извршене су уобичајене истраживачке 

припреме израдом РР презентација објеката културно-историјских знаменитости 

Будимпеште и презентовањем културе народа Мађарске.  

● Реализација студијског путовања „Будимпешта-Сентандреја“ у организацији  

УНЕСКО клуба Београд од 21.04. до 23.04.2022. године (извештај од 28.04.2022. 

дел бр.200). 

● Током школске године посебна пажња је поклоњена истраживању културних 

вредности под заштитом УНЕСКО-а у Србији. Израдили смо постере за све 

објекте на листи УН. Поводом обележавања  19. година секције УНЕСКО клуба 

школе у улазном холу поставили смо изложбу следећих радова: Мирослављево 

јеванђеље, Архив Николе Тесле, Гамзиград, Студеница, Стари Рас и Сопоћани, 

Ђурђеви ступови и Петрова црква, Грачаница, Богородица Љевишка, Високи 

Дечани и Пећка Патријаршија. 

● Летњи истраживачки камп „Париз 2022“ реализован је у организацији  УНЕСКО 

клуба Београд од 05-11.07.2022. године. 
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● Учешће у активностима председништва омладине УНЕСКО клуба Београд.  

● Израда извештаја и сређивање мaтеријала за уређење линка на сајту школе. 

 

Извештај о раду секције Зелено срце 

 

Одржано је  4 састанка. У раду су учествовали углавном ученици 2. и 4. разреда. 

Највећи број активности  које су биле планиране је остварен. Поједине посете нису 

остварене због организације рада установа и обавеза које су ученици имали у току 

школске године. Ученици су посетили Ботаничку башту „Јевремовац“ где где су се 

упознали са биљним светом и заштићеним врстама; 

● организовали су акције прикупљања секундарних сировина у својим зградама и 

тиме применили знање стечено на часовима редовне наставе; указали на 

проблем складиштења папира у школи. 

● учествовали у изради паноа о угрожености животне средине и заштите 

биодиверзитета. 

● на часовима редовне наставе посвећене екологији, заштити и одрживом развоју 

(4. разред, 2. полугодиште) презентовали и разговарали о проблемима 

угрожености животне средине на локалном и глобалном нивоу ;разговарали о 

неопходности заштите и мониторингу, одрживом развоју, здравој храни и 

здрављу људи и других организама. 

● презентовали информације и запажања са својих путовања из области заштите 

животне средине; 

● започета израда е -хербаријума. 

Координатор секције, Јасминка Башић и  

сараднице Весна Параушић и Сандра Трпковић 

 

Извештај о раду планинарске секције 
 

У марту месецу ученици су предлагали ,,Планинарске туре кроз Србију,, описивали 

трасе кретања и природне и друштвене одлике на планинарењу. Користили су изворе са 

интернета и личног искуства. Издвојиле су се пешачке релације: Дивчибаре; Цер; 

Фрушка гора; Ртањ; Златибор; Копаоник; Столови; Стара Планина; Лазарев кањон; 

Рајац; Повлен; Ситуација са ковидом нас је омела у организацији планинарења са 

планинарским друштвом „Балкан“ око извођења. 

Радове су урадили ученици одељења 2-10 који би желели да ове године обиђу природне 

лепоте неко од описаних планинарских тура, па ће нам то бити задатак за наредну 

школску годину. 

Координатор Планинарске секције, 

 Ана Ковачевић 
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Извештај о раду секције „Чаробна хемија“ 
 

Руководилац  Драгана Бранковић Срзић, проф. хемије 

Секција је на нивоу школе, сви заинтересовани ученици могу да се прикључе. 

Циљ 

Секција подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, вештина, ставова 

и вредности које их оспособљавају да успешно задовољавају сопствене потребе и 

интересе, развијају  своју личност и потенцијале, поштују друге особе и њихов 

идентитет, као и да развијају свест о толеранцији и прихватању различитости. 

Задаци 

Да  развију интелектуалне потенцијале  деце и ученика који су неопходни  за 

разумевање природе,  друштва и света у коме живе. Програм је направљен тако да води 

рачна о   развојним потребама, могућностима и интересовањима деце. Ученици се  

оспособљавају за рад, самостално истраживање и уче.  Одговорно доносе одлуке важне 

како за њих, тако и за заједницу чији су чланови, а са циљем сталног напретка кроз 

учење и сазревање.   

Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усавршавања и начелима доживотног учења; развија услове рада које ће бити 

инспиративне за унапређивање наставе и увођење иновација ангажовањем свих актера 

у наставном процесу. 

Развијање свести везане за очување животне средине, очување биљног и животињског 

света,  и друштвене средине 

Обилазак индустрије, животне средине, факултета, градских манифестација, музеја, и 

осталих потребних институција за боље напредовање и усавршавање рада секције. 

1. Ноћ истраживача 

2. Обилазак Музеја Симе Лозанића 

3. Сарадња са Црвеним крстом -  Контрацепција-вршњачка едукаци 

4. Сарадња са Црвеним крстом -  Хигијена-вршњачка едукаци 

5. Кроз призму Хемије - Хемијски факултет 

6. Отворена врата лабораторије - Хемијски факултет 

7. Акција ,,Чеп за хендике“ - прикупљање чепова током године 

8. Изложба- Од традиције до тренда - Хол сколе 

9. Пројекат ,,Упознај свој град да би га што више волео“ 

10. Предавање о алкалоидима 

11. Предавање о метаболизму и исхрани 

12. Предавање ,,Љуби, љуби ал главу не губи“ - Хемијски факултет 

13. Предавање ,,Козметички препарати у 21.веку“ - др Стеван Благојевић, ИОФХ 

14. Предавање ,,Дејство алкохола на наш организам“  - др Маја Шумар - Хемијски 

факултет 

15. Уређење кабинета  
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16. Радионица -  Шта изазива зависност? 

17. Радионица - Како пушење делује на наш организам? 

18. Радионица - Физичке и хемијске особине алкохола 

19. Радионица - Алкохол у природним наукама 

20. Радионица - Алкохол у друштвеним наукама 

21. Радионица - Алкохол и вера 

22. Радионица - Шта изазива стрес? 

Кординатор Хемијске секције, 

 Драгана Бранковић Срзић 

 

Извештај о раду ЈА (Junior Achievement)  секције 

 
Ове године у школи је реализована ЈА (Junior Achievement) секција. У оквиру секције 

ученици су се припремали за два програма: Пословни изазов и Ученичка компанија. 

У школи је формирана ученичка компанија Comfoplanus. Oва компанија се бави 

израдом ортопедских уложака, који се израђују помоћу 3д штампача. Направљен је 

филм којим се презентује рад ученичке компније. Филм можете погледати на линку  

Comfoplanus (site123.me). У раду су учествовали следећи ученици: Милица Мишић 3-4, 

Ненад Ранитовић 3-7, Виктор Трмчић 3-7 и Лена Богдановић 3-1. Више информација 

може се видети на сајту: https://6254354c036f4.site123.me/ 

 

https://6254354c036f4.site123.me/
https://6254354c036f4.site123.me/
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На такмичењу Пословни изазов учествовали су ученици: Милица Мишић 3-4, Лука 

Вуксановић 3-7, Милош Алексић 1-1 

Ове године су учествовала два тима за израду дигиталног постера. Један од радова је 

ушао у базу знања. Аутори су: Анђела Меловић 3-7  и Јелена Јевтић. Рад можете 

погледати на линку Средња школа – ужи избор – Дигитални постер (wordpress.com) 

У другом тиму били су Лука Вуксановић 3-7, Матија Ђурђевић 3-7, Веселин Брковић 3-

7. Одржано је 18 часова. 

Ментор, 

 Гордана Ћеранић 

Извештаји о раду спортских секција 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ – ДЕЧАЦИ 

По први пут, општинско такмичење у малом фудбалу у конкуренцији дечака одржано је 

у петак 28.01.2022. у балону наше школе.  

У организацији овог такмичења учествовали су  професори физичког и здравственог 

васпитања Шесте београдске гимназије. 

Већ прва утакмица наших ученика наговештавала је високе домете. Лако је савладана 

екипа Зуботехничке школе резултатом 7:2. Амбиције су још више порасле у 

полуфиналној утакмици после лаког вођства од 2:0 већ у првом полувремену. Међутим, 

још једном се потврдило правило да утакмица није завршена док судија не означи 

последњи звиждук. И ако се то на терену није могло претпоставити,  резултат је на 

крају био 3:3 па се победник морао одлучивати извођењем пенала. У тој лутрији, боље 

су се снашли играчи Физиотерапеутске школе (касније освајачи турнира) па је тако 

наше учешће неславно завршено у полуфиналу. 

Играчи Шесте београдске гимназије: 

Михајло Чапрић 4-2, Андрија Митковић 3-10, Лука Андријић 3-9, Михајло Петровић 2-

3, Михајло Јанковић 3-3, Александар Микетић 1-4, Димитрије Костић 2-7, Гаврило 

Циврић  3-9, Матеја Зарић 3-9, Душан Смољан 3-4, Душан Илић 2-7. 

Екипу је водио Дражен Вучак,  

професор физичке културе. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ – ДЕВОЈКЕ 

Општинско такмичење у малом фудбалу за девојке одржано је на С.Ц. „Олимп“ у 

понедељак 31.01.2022. године. 

Како је организација турнира била веома изненадна,  рок за припрему и квалитетну 

селекцију играчица је био веома кратак. Међутим, и у таквим условима, девојке које су 

https://digitalniposter.wordpress.com/%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%9a%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%83%d0%b6%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80/#jp-carousel-264
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наступале за нашу школу су се снашле веома добро. Вољом жреба, биле су слободне у 

првом колу а већ у другом, дерби. Одговорном и дисциплинованом игром победиле су 

фаворизовану екипу Физиотерапеутске школе која је предходне године била вицепрвак 

регионалног такмичења. Резултат је био 7:1 за нашу школу. У финалу је одиграна 

утакмица против екипе Седме београдске гимназије. И поред евидентне разлике у 

квалитету и огромне доминације током читаве утакмице, због примљеног гола у 

последњем минуту, победник је морао бити добијен извођењем пенала. Нажалост, 

Седма гимназија је била успешнија и неочекивано се пласирала на градско такмичење. 

За нашу школу играле су: 

Луковић Тијана 1-8, Чановић Софија 1-8, Кадијевић Анђелија 3-9, Павловић Зорана 3-6, 

Миловановић Анђела 3-6, Радоњић Уна 1-9, Антић Мина 1-9, Аничић Софија 1-9, 

Матовић Тара 4-3, Росандић Лара 4-4 и Александра Балиновац 4-4. Екипу је водио 

Андрија Влајић, професор физичке културе. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

На школском општинском такмичењу у атлетици одржаном 07.10.2021. на стадиону 

Партизана, Шеста београдска гимназија је остварила следеће резултате: 

Мушка конкуренција: 

Дисциплина 100 м, 2. место: Циврић Гаврило 

Дисциплина штафета 4x100 м 1. место у саставу: Орловић Марко, Јовановић Андрија, 

Митковић Андрија, Циврић Гаврило 

Дисциплина бацање кугле, 2. место: Павковић Јован 

Дисциплина скок у вис, 2. место: Јоксимовић Милош 

Дисциплина скок у даљ, 1. место: Јовановић Милутин 

Дисциплина 400 м, 1. место: Смољан Душан 

Дисциплина 1000 м, 1. место: Трмчић Петар 

 

Женска конкуренција: 

Дисциплина 100 м, 1. место: Павловић Љубица 

Дисциплина штафета 4x100 м, 1. место у саставу: Павловић Љубица, Кадијевић 

Анђелија, Иванчевић Мина, Балиновац Анђела 

Дисциплина бацање кугле, 4. место: Миликовић Леа 

Дисциплина скок у вис, 2. место: Хоманов Анастасија 

Дисциплина скок у даљ, 1. место: Балиновац Александра 

Дисциплина 400 м, 1. место: Грбић Уна 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

234 

Дисциплина 800 м, 1. место: Савић Миа 

Наша школа је екипно у обе конкуренције заузела прво место па је самим тим 

остварила и пласман на градско такмичење. 

Екипу је водио Дражен Вучак, професор физичког и здравственог васпитања 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

Градско такмичење је одржано 14.10.2021. у атлетској дворани на Бањици. Шеста 

београдска гимназија је остварила 1. Место у екипној конкуренцији и пласман на 

међуокружно такмичење у Сремској Митровици. Шесту београдску гимназију су 

представљали: 

1. Гаврило Циврић 

2. Андрија Митковић 

3. Милутин Јовановић 

4. Урош Петровић 

5. Душан Смољан 

6. Лука Андријић 

7. Никола Чоловић 

8. Милош Јоксимовић 

9. Матеја Зарић 

10. Љубица Павловић 

11. Јелена Зечевић 

12. Мина Јованчевић 

13. Александра Балиновац 

14. Соња Чановић 

15. Уна Грбић 

16. Миа Савић 

17. Анђелија Кадијевић 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

Међуокружно такмичење је одржано 9. јуна 2022. године на атлетском стадиону у 

Сремској Митровици. Шеста београдска гимназија је делила 1. место у екипној 

конкуренцији са екипом Сремске Митровице, због пропозиција такмичења предност је 

дата екипи која је имала бољу штафету. Ученица Љубица Павловић из 4-2 је остварила 

пласман на државно такмичење у дисциплини трчање на 100 метара. Након тога 

Сремска Митровица је постала и првак Србије. Шесту београдску гимназију су 

представљали: 

1. Гаврило Циврић 

2. Андрија Митковић 

3. Милутин Јовановић 

4. Урош Петровић 

5. Милош Тресовић 

6. Лука Андријић 
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7. Никола Чоловић 

8. Милош Јоксимовић 

9. Матеја Зарић 

10. Љубица Павловић 

11. Јелена Зечевић 

12. Мина Јованчевић 

13. Александра Балиновац 

14. Соња Чановић 

15. Уна Грбић 

16. Миа Савић 

17. Анђелија Кадијевић 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

Општинско такмичење у одбојци на општини Звездара у женској конкуренцији 

одржано је 01.12.2021. у Седмој београдској гимназији.  

Благовремене припреме и квалитетан рад одбојкашке секције дао је резултате. У свим 

утакмицама није било адекватног конкурента па су све завршаване у два сета врло лако 

и супериорно. Редом су побеђиване екипе Геодетске и Медицинске школе, а у финалу 

домаћинску екипу Седме београдске гимназије и на тај начин остварен је пласман на 

грдско такмичење. 

Женска одбојкашка екипа: 

Раковић Ивона 2-2 

Миковић Катарина 2-2 

Арсић Андреа 2-5 

Ћурчић Тијана 2-6 

Хоманов Анастасија 2-7 

Лапчевић Сара 2-8 

Турањанин Јелена 2-8 

Обрадиновић Петра 2-9 

Радичевић Милица 4-5 

Грбић Уна              1-1 

Анђела Маријан 4-5 

Цураковић Ања        4-3 

Живановић Олга      1-6 

Ђурић Ана                4-9 

 

У мушкој конкуренцији, такмичење је одржано на истом месту само дан касније 

(02.12.2021). 

На почетку је све ишло по плану. Забележене су победе против екипа Медицинске и 

Зуботехничке школе али у финалу, у изразито негостопримљивој, узаврелој атмосфери 

одиграна је утакмица против домаћинске екипе Седме београдске гимназије. Због 

притиска који је током читавог турнира вршен на наше играче, игра није била на 

очекиваном нивоу па је домаћин је славио резултатом 25:23 и 25:20 и пласирао се на 

градско такмичење. 
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Чланови мушке екипе наше школе: 

Марјановић Јован     1-1 

Филиповић Јанко      1-5 

Стојановић Никола   2-6 

Стојнић Лазар           2-6 

Коровљев Жарко      2-7 

Радичевић Никола    2-8 

Колунџија Марко     2-9 

Стојановић Марко   2-9 

Ђорић – Француски 

Максимилијан         3-10 

Јовановић Андрија 3-5 

Лукавац Урош        3-5 

Влајић Димитрије  4-10 

  

                                                                                                 Вођа обе екипе, 

                                                                                               Андрија Влајић, професор 

физичког и здравственог васпитања 

 

                                                                 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

Освајањем првог места на општинском такмичењу остварен је пласман на градско 

такмичење које је одржано 08.12.2021. у хали спортова „Ранко Жеравица“ на Новом 

Београду. 

Вољом жреба, већ у првом колу, екипа наше школе састала се са екипом Спортске 

гимназије која увек важи за једног од главних фаворита за освајање првог места. 

И поред одличне борбе, забележен је пораз тесним резултатом 23:21 и 23:19. 

Штета, јер да је било више среће приликом жреба, ова екипа је могла да догура до саме 

завршнице турнира и можда, као другопласирана, до пласмана на републичко 

такмичење. 

Нашу екипе су чиниле исте играчице као и на општинском такмичењу: 

Раковић Ивона 2-2 

Миковић Катарина 2-2 

Арсић Андреа 2-5 

Ћурчић Тијана 2-6 

Хоманов Анастасија 2-7 

Лапчевић Сара 2-8 

Турањанин Јелена 2-8 

Обрадиновић Петра 2-9 
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Радичевић Милица 4-5 

Грбић Уна              1-1 

Анђела Маријан 4-5 

Цураковић Ања        4-3 

Живановић Олга      1-6 

Ђурић Ана                4-9 

                                                                                                 Вођа екипе, 

                                                                                               Андрија Влајић, професор 

физичког и здравственог васпитања 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

Општинско такмичење у рукомету одржано је 21.02.2022. на  СЦ „Олимп“.                                                 

У мушкој конкуренцији, екипа наше школе веома убедљиво је освојила прво место 

савладавши екипе Фармацеутско-физиотерапеутске школе, Зуботехничке и на крају, у 

финалу екипу Седме београдске гимназије.  На тај начин обезбедили су пласман на 

градско такмичење. 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

Градско такмичење одиграно је од 02.03. до 25.03.2022. У хали спортова „Ранко 

Жеравица“ на овом Београду. 

После две уводне победе против прошлогодишњих вицешампиона, екипе Обреновца и 

у другом колу екипе Чукарице уследио је шокантан пораз у четвртфиналу од екипе 4. 

Београдске гимназије.                                                                                                                                           

За нашу школу наступали су: 

1. Димитрије Алексић 3-9 

2. Андријић Лука 3-9 

3. Зарић Матеја 3-9 

4.  Спасић Андрија 3-9 

5. Селаковић Димитрије  1-1 

6. Игљатовић Александар 2-1 

7. Мисић Урош 1-7 

8. Скандрић Михајло 3-3 

9. Арсеније Пујић 3-5 

10. Милошевић Матеја 2-10 

11. Зец Марко 2-5 

12. Радосављевић Марко 3-9 

                                                                                                        Вођа екипе,  

                                                                  Милосављевић Ненад, професор  

физичког и здравственог васпитања 
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У БАСКЕТУ 3 НА 3 

На градском такмичењу у баскету 3 на 3, које је одржано у халама „Ранко Жеравица“ и 

„Мастер“ Шесту београдску гимназију су представљали: 

Мушка екипа: 

1. Игњатовић Петар 4-7 

2. Радмиловић Петар 4-6 

3. Мијић Петар 3-4 

4. Скадрић Михаило 3-3 

Женска екипа: 

1. Пелесић Андреа 4-3 

2. Балиновац Александра 4-4 

3. Филиповић Теодора 2-5 

4. Анастасија Хоманов 2-7 

Мушка екипа је освојила 3. место на градском такмичењу, победама против Средње 

школе „Ушће“, Техничку школу „ГСП“, XИИ гимназију, Гимназију Патријарх Павле. У 

полуфиналу момци су изгубили од Електротехничке школе „Раде Кончар“ резултатом 

13-11, а у утакмици за треће место победили су Спортску гимназију Стари град 

резултатом 15:5. 

Женска екипа је изгубила у првом колу градског такмичења од XИИ гимназије. 

Обе екипе је водио  

проф. Марко Мандић 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 

Мушка кошаркашка екипа је 14. октобра 2021. године освојила друго место на 

општинском такмичењу које је одано у СЦ Олимп. На путу до финала наши момци су 

победили Медицинску и Геодетски школу, а у финалу су изгубили од Фармацеутско - 

физиотерапеутске школе. 

 

Мушку екипу су чинили: 

 

На центарским позицијама 

 

Радмиловић Петар 4-6  

Скадрић Михаило 3-3 

Рогић Вања 4-6 

Зарић Матеја 3-9 

Станојевски Матеја 2-9 
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Бекови и крила 

Игњатовић Петар 4-7 (капитен) 

Мијић Петар 3-4 

Лазаревић Стефан 2-7 

Кенић Павле 2-6 

Марјановић Никола 3-4 

Ћетковић Лука 2-5 

Судар Петар 2-8 

Чановић Димитрије 3-5 

Бјелобрк Лука 4-3 

Поповић Аљоша 2-7 

 

Женска екипа је на општинском такмичењу у кошарци које је одржано у СЦ Олимп 

15.10.2021. освојила друго место. Девојке су у полуфинале савладале школу Техноарт, 

док су у финалу изгубиле од Седме гимназије. 

 

Женску екипу су чиниле: 

1. Јовановић Луна 2-5 

2. Каровић Ања 2-2 

3. Филиповић Теодора 2-5 

4. Хоманов Анастасија 2-7 

5. Пелесић Андреа 4-3 (капитен) 

6. Матовић Тара 4-3 

7. Анђела Миловановић 3-6 

 

ВАТЕРПОЛО СЕКЦИЈА  

На градском такмичењу у ватерполу које је одржано 30.09.2021. у СЦ Милан Гале 

Мушкатировић, мушка екипа Шесте београдске гимназије је освојила 4. место. У 

четвртфиналу, момци су победили XIII београдску гимназију, а у полуфиналу су 

несрећно изгубили од приватне спортске гимназије. У утакмици за треће место, 

изгубили су од V београдске гимназије. Екипу је водио проф. Марко Мандић 

 

Ватерполо екипу су чинили: 

Ђорђе Муцић 3-7 

Алекса Стојановић 3-2 

Андрија Ђурић 1-6 

Андрија Крстић 1-2 

Богдан Мијушковић 1-8 

Зоран Божовић 3-7 

Зоран Тиодоровић 1-9 

Марко Зец 2-5 

Матија Добрила 2-7 

Михајло Стијачић 1-1 

Никола Делетић 4-1 

Реља Ранђеловић 3-8 

Михаило Спасојевић 1-8 
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У ЏУДОУ 

На државном такмичењу у џудоу, које је одржано 05.05.2022. у СЦ Шумице, ученица 

наше школе, Стојковић Дара из одељења 2-8, је освојила друго место у категорији 

+70кг. У борби за прво место Дара је изгубила од Јоване Милошевић из Београдске 

спортске гимназије, која је била боља од Даре и на градском такмичењу.  

 

Дарин ментор за ово такмичење је био проф. Марко Мандић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА У ОРИЈЕНТИРИНГУ  

На Државном такмичењу у оријентирингу које је одржано 20.05.2022. у Тресијама на 

Космају, Шесту београдску гимназију представљало је 5 ученика: 

1. Николић Робин 2-9 (2. место у конкуренцији ученица) 

2. Коман Ђорђе 2-9 (23. место) 

3. Станојевски Матеја  2-9 (18. место) 

4. Панић Лука 2-9 (без пласмана, јер није чекирао 12 станицу, по времену би заузео 22. 

место) 

5. Марковић Душан 2-9 (21. место) 

Иако смо очекивали да ће Робин Николић поново освојити прво место као и прошле 

године, направила је грешку на 4 станици где је изгубила скоро 5 минута тражећи 

станицу за чекирање. Мислим да је до грешке дошло јер је први пут после дуго времена 

имала карту у размери 1:7500, па је погрешила у прорачуну даљине. Верујем да ће у 

трећој и четвртој години поново бити прва. Што се момака тиче, први пут смо имали 

више од једног представника на државном такмичењу и то је само по себи велики 

успех. С обзиром да нико од момака не тренира оријентиринг, морам да истакнем да 

сам поносан на њих што су успели да савладају тако тешку стазу и да остваре пласман у 

горњој половини табеле.  

Проф. Марко Мандић је био ментор и пратио ученике на такмичење. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СКИЈАШКЕ СЕКЦИЈЕ 

Скијашка секција је одржана од 2. до 8. јануара 2022. на Копаонику. Смештај је био у 

„Апартманима Копаоник“ у Брзећу на бази пуног и полу пансиона. У секцији је 

учествовало 75 ученика. Скијање се одвијало у три групе: почетна група – двадесет  и 

двоје,  средња група – четрдесет и један ученик подељен организационо у две групе (21 

и 20), напредна група – дванаест чланова. Са почетном групом радили супрофесор 

Дражен Вучак и Марко Мандић, док су средњу и напредну групу водили одабрани 

ученици, тј. најбољи скијаши. У секцији је асистирао и наставник Марко Мандић. 

1. Нешић Ненад            

2. Љубичић Андрија 

3. Јотић Маша 

4. Бјелановић Нађа 
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5. Чикић Матија 

6. Митић Лука 

7. Гудурић Александар 

8. Перић Ана 

9. Тодорчевић Коста 

10. Тодорчевић Лука 

11. Стојановић Алекса 

12. Николић Урош 

13. Боровац Миа 

14. Лазић Ана 

15. Софронијевић Јана 

16. Селаковић Димитрије 

17. Трчков Никола 

18. Марковић Андрија 

19. Игњатовић Ана 

20. Вулетић Милан 

21. Младеновић Јана 

22. Николић Миа 

23. Пантић Круна 

24. Шиповац Ђорђе 

25. Стојановић Матија 

26. Ковачевић Лена 

27. Лапчевић Сара 

28. Матејић Јана 

29. Ђурић Ивана 

30. Ђорђевић Ирина 

31. Живковић Јована 

32. Марчета Ивона 

33. Ђорђевић Софија 

34. Милојковић Јована 

35. Иванов Анђелија 

36. Мицуловић Маша 

37. Марковић Софија 

38. Коцић Маша 

39. Вукомановић Вања 

40. Лукић Бојана 

41. Николиш Зоја 

42. Живковић Јана 

43. Тадић Андреа 

44. Лазић Андрија 

45. Радивојевић Јован 

46. Арсић Андреа 

47. Ранчић Матија 

48. Тејић Михаило 

49. Стојковић Никола 

50. Загорчић Вук 

51. Исаковић Јован 

52. Петрић Александар 

53. Живковић Сања 

54. Миљковић Димитрије 
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55. Скадрић Михаило 

56. Марјановић Никола 

57. Мијић Петар 

58. Војисављевић Мина 

59. Николић Немања 

60. Арсић Аница 

61. Савић Софија 

62. Глушац Ања 

63. Контић Елена 

64. Субашић Теа 

65. Вучковић Андрија 

66. Јоксимовић Милош 

67. Вукојчић Петар 

68. Павловић Андреј 

69. Бугарски Алекса 

70. Пејовић Ања 

71. Ђорђевић Нора 

72. Поповић Марија 

73. Богдановић Антоније 

74. Шебак Јана 

75. Крмар Немања 

Вођа секције,  

Дражен Вучак 
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Пројекти 

 

Извештај пројекта сарадње  са школама у региону и Србима у дијаспори 

 
професор координатор Јасна Перић 

 

Пројекат сарадње са српским школама у дијаспори конципиран је да пружи ученицима 

могућност стицања неопходних знања, умења и вештина ради спознаје своје 

прошлости, порекла и традиције негујући културно наслеђе и 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 ROSE, финансираног од Светске банке. 

Осим размене искуства и позитивног сведочења солидарности, наде и изазова у време 

пандемије, циљеви онлајн сусрета и радионица су биле усмерене на унапређење 

ефикасних вештина учења у цуљу напредовања.  

Са српском гимназијом „Никола Тесла“ у Будимпешти одржали смо онлајн час 

отворена учионица: у сусрет крају школске године припрема манифестације 

„Пантљике“. Ученици и наставници су нам приказали свечаност приређену у знак 

завршнице матураната. Заједно смо одгледали снимак а потом смо анализирали успех и 

постигнуте резултате свих разреда обеју школа. 

Надамо се да ће идућа школска година бити година сусрета и размене наставника и 

ученика српских школа у региону. 

 

Јасна Перић 

 

 

Извештај о раду пројекта Култура и друштво 
 

У оквиру пројекта Култура и друштво, остварена је сарадња са Универзитетом 

Сингидунум, са професором банкарства Мирољубом Хаџићем. Професор Хаџић је 

заинтересованим ученицима 30.03.2022. одржао предавање на тему: Пандемија и 

економске последице. Предавање је одржано преко Zoom-а, а после предавања ученици 

и професор су разговарали о конкретним последицама пандемије у Србији. 

 
Kooрдинатор пројекта,  

Тамара Бакић 

 

 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

244 

 

Извештај о реализацији пројекта ,,Животињска фарма“ 

 

              

 

Предмети: српски језик и књижевност, енглески језик, историја, француски језик, 

немачки језик 

 

Одељења: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-9, 4-10 

 

Активности ученика: одабир репрезентативних цитата, одабир репрезентативних 

ликова за тумачење у оквиру драмске игре, улазак у лик животиње и увежбавање 

сценског покрета,  састављање текста за химну животиња, читалачке пробе и 

увежбавање изговора делова текста на страним језицима (енглески, француски, 

немачки), израда плаката и других реквизита,  проналажење звучних и визуелних 

ефеката 

 

Активности наставника: Андреја Марковић – руководилац ауторског истраживања, 

текст и режија, Сандра Плазибат - координатор пројекта и  рад са ученицима на 

изговору на енглеском језику 

Учесници у истраживачком пројекту: Јелена Рашевић – изговор на француском језику, 

Душица Марковић – изговор на немачком језику, Жељко Матић – израда презентације 

којом се објашљава историјски контекст дела 
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Ученици по одељењима: 4-1 Вукашин Толић,  4-2 Алекса Маринковић,  4-3 Тара 

Матовић,  4-4 Александра Балиновац, Сара Исаковић, Андреј Бакић Грчак, Стефан 

Мишић, Немања Лозановић, Александра Јанићијевић, Тара Божић, Сара Радосављевић, 

Стефан Мандић, Лара Росандић, Милица Чигоја, Василије Влаинић, 4-9,  Матија Мане 

Вуковић и Јована Михајловски, 4-10 Лука Булић, Михајло Дуњић и Марија Ракић  

 

Наставна јединица: ,,Животињска фарма“ Џорџ Орвел 

Време реализације: од фебруара до априла 2022. 

Број одржаних часова: 25 

 

Ученици су, читајући Орвелову ,,Животињску фарму“ водили дневнике читања и 

одабирали репрезентативне цитате којима се дело може повезати са одређеним 

историјским контекстом, као и са актуелним тренутком (свевремена значења дела) Из 

потребе да се ово дело детаљно протумачи, проистекла је драмска игра ,,Животињска 

фарма“. Представа је премијерно изведена 1. априла 2022. у свечаној сали школе, а 

потом и у ,,Пан театру“ у оквиру Звездаријаде, којом приликом је освојила прво место у 

категорији кратких драмских форми. Наставник Андреја Марковић добио је прву 

награду за режију и оригиналан текст, а ученице Александра Балиновац и Сара 

Исаковић поделиле су прву награду за глуму. 

 

У прилогу су линкови са снимцима представе и фотографије. 

 

https://youtu.be/VWKJznMXPzI 

https://www.viber.com/invite/60af0f6477fdfe693319d1c23cbba83ef64daeb2ff618f84b83308b

def2a91e8 

 

 

 

Андреја Марковић,  

наставник српског језика и књижевности  

  

https://youtu.be/VWKJznMXPzI
https://www.viber.com/invite/60af0f6477fdfe693319d1c23cbba83ef64daeb2ff618f84b83308bdef2a91e8
https://www.viber.com/invite/60af0f6477fdfe693319d1c23cbba83ef64daeb2ff618f84b83308bdef2a91e8
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Извештај о реализацији пројекта „Ми и они други“ 
 

Сарадња са групом „484“ 

У пројекту који се одвијао од октобра 2021. до јуна 2022. године учествовали су 

следећи ученици наше школе: Хелена Ангелус (1-3), Милош Алексић (1-3), Кристина 

Миловановић (1-3), Уна Драшковић (1-3), Уна Микић (3-2), Андрија Лазић (3-2), Ђорђе 

Ацевски (1-3), Маша Ђурић (1-3), Павле Боговић (1-3) Дуња Вулићевић (1-3), Ива 

Ћусловић (1-3).  

У пројекту је, поред школа из других градова (Бујановац, Врање, Лозница,Сјеница, 

Суботица) учествовала и Шеста београдска гимназија. Наиме, област интересовања у 

раду са младима су: локална друштвена историја и историја свакодневног живота, са 

посебним акцентом на развоју заједница кроз миграције и сусрете различитих култура; 

регионална књижевност, теме савремених миграција, посебно избеглиштва и 

интеграције у нову средину. 

Програм „Ми и они други“ бави се јачањем компетенција за интеркултуралну сарадњу 

и комуникацију.  

Наши ученици су месецима истраживали занимљиве тачке свог града, откривали 

вредне прикривености и учили начине како их на занимљив начин представити 

другима.  

Од 20. до 24.10.2021. пратили су манифестацију Аrt Weekend Belgrade. 

Били су учесници радионица и предавања у Музеју Југославије. 

Водили су разговоре са занимљивим људима који су сведочили о могућности 

хуманистичког активизма.  

Процес у којем су током школске године учествовали резултирао је учешћем на 

фестивалу „Градозналци: фестивал културне шареноликости“, на коме су се 

представили својом представом, конципираном уз помоћ уметника и своје предметне 

наставнице. 

На фестивалу су упознали и резултате истраживања младих из других градова.  

Гледали су филм  („Дуга Реса“) и представу (Дах Театар: „Земља“), разговарали са 

актерима, слушали предавања о ауторској картографији.  

Евалуација пројекта је показала да је код учесника покренут другачији однос према 

различитости и нов поглед на значај емпатије, пажње, подршке, борбе и храбрости у 

односу  на свет у коме живимо. 

                                                                                                                          

Весна Чолаковић Јовановић 
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Извештај о реализацији пројекта „СВЕТЛОСТ,  ЉУБАВ  и  ЖИВОТ - 

ДАНИ  ПАТРИЈАРХА  ПАВЛА“ 

 

Наш  школски  дугорочни  пројекат „СВЕТЛОСТ,  ЉУБАВ  и  ЖИВОТ - ДАНИ  

ПАТРИЈАРХА   ПАВЛА 2022  остварен  је  тихо,  достојанствено  и  успешно  у  нашој  

Шестој гимназији  у  периоду   од  06. до 23. јуна  2022. године  у  оквиру  три  наставне  

недеље уз занимљиве и богате  културно - уметничке, духовне  и  едукативне  садржаје. 

Ове   школске  године  Манифестацију су чинили разноврсни програмски садржаји:  

посета  манастиру  Раковица,  поклоњење и помен уз пригодан програм наших  

даровитих  ученика,  едукативно  предавање   истакнутог  психолога  за  ученике,  те 

уводни  семинар  са  радионицама  из  калиграфије,  који је сабрао заинтересоване  

ученике и донео занимљиве  и  лепе продукте  -  калиграфске  радове  са  мудрим  и  

поучним  мислима  нашег  Патријарха  Павла, који  су  били  инспирација  за  изложбу. 

Осим  поменутог,  садржајни  део наше  Манифестације  је  била  и  изложба  посвећена   

културном  благу  Србије  под  заштитом УНЕСКО - а, занимљиви  и  едукативни  

радови  колегинице  Јасне  Перић  и њених  ученика. 

Наше  бројне  активности  и  сусретања  са  талентованим  ученицима  су  крунисана  

веома  лепом  приредбом  уз  богат  културно - уметнички  програм   за  наше  ученике,  

професоре,  родитеље  и  госте.   

Такође, важно  је  подсетити  да  смо  пре  наше  јунске  манифестације,  током  

школске  године, октобра 2021. године,  по благослову и договору са мати Игуманијом, 

а  поводом  обележавања  дана  упокојења  Патријарха  Павла,  били   у  посети  

Манастиру   и  да  су наши  ученици  песмама  и  рециталима  учествовали  у  културно  

-  уметничком   и  духовном  програму  у  организацији  манастира  Раковица. 

Наша  манифестација „Светлост, Љубав  и  Живот - Дани  Патријарха  Павла“ ове  

године   је  почела   6.  јуна  у  организацији  нашег  директора,   господина   Радисава  

Милића   када  су  ученици, професори, Марта Б.  и кординатори  Пројекта  Јелена  

Петрановић  и  Дубравка  Носовић  стигли  у  манастир  Раковица,  где  нас  је  дочекао  

представник  наше пријатељске  гимназије  „Патријарх  Павле“  -   катихета  Славиша  и  

свештеници. Поклонили смо се сенима Патријарха  Павла и присуствовали  помену  на  

гробу  Патријарха  Павла,  као  и  Патријарха  Димитрија. Потом  је  уследио  леп  и   

пригодан  културно-уметнички  програм  духовне  природе  уз  Патријархове  мисли  и  

изреке, рецитал  и  песма Патријарху  Павлу.  Свештеници  су  нас  позвали  у  леп  

манастирски  летњиковац на  послужење уз поучну беседу и разговор,  даровали  свим  

присутним веома лепе и вредне иконе, како већ неки кажу „Светог  Павла,  Патријарха  

српског“ БЛАГОДАРИМО. Након  помена  и  благослова  нашег знаменитог  ученика   

Шесте  гимназије, Патријарха Павла, наредних  дана,  уследили су занимљиви  и  

кративни садржаји и сусрети... 

Уводни  семинар  из  калиграфије  са  радионицама   веома  посвећено  и  креативно   је 

водила Марта Брашић,  дипломирани конзерватор  и  иконописац током две  недеље  у  
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периоду  од  6 -15.  јуна уз подршку  координатора  Пројекта  Јелене  П.  и  Дубравке  Н. 

Калиграфске  радионице  су  окупиле  заинтересоване  и  мотивисане   ученике, који  су 

писали  мудре  и  лепе мисли  Патријарха  Павла  уз  занимљиве  илустрације.  

Тако  су  настали  креативни  продукти  -  ученички  калиграфски  радови,  који  су  уз 

Патријархову  живописну   уметничку  портретну  фотографију   изнедрили   естетски  

осмишљену  и   инспиративну   изложбу  у  централном   холу  наше  Шесте  гимназије  

испред   Свечане  сале. Такође,  ову  изложбу  су  обогатили  и  радови  -  идеје  за  лого  

манифестације  ученика  за  уметност  и  дизајн  и  предметног  наставника  колегинице  

Јоване  Татић.  Уводни  семинар из  калиграфије  и  изложба  су  били  инспрација  и за 

друге идеје и креативне продукте - Похвалницу за полазнике и учеснике... 

Наше  бројне  активности  и  сусретања  са  талентованим   ученицима   су  крунисана  

веома  лепом  приредбом,   која  је одржана  у  четвртак, 16. јуна  у  Свечаној  сали  за  

наше  ученике,  професоре,  родитеље  и  госте.  Уследио  је   богат    културно -

уметнички  програм,  као  својеврсна  корелација   музичког,  литерарног,  духовног, 

филозофског  и  психолошког  садржаја (професори:  Душка  Кисин, Љиљана  Маловић  

Козић,  Јелена Петрановић,  Дубравка  Носовић,  Олгица  Рајић,  Јована  Татић). 

Водитељи  су  најављивали  хор  Шесте  београдске  гимназије  са  Песмом  патријарху 

Павлу  и  песмом  „Свети  патријарх  Павле “  у   праизведби   Кисин / Гаљевић,  

ученике  који  су  изговарали  патријархове  мисли,  Химну  љубави,  Бећковићеву  

„Богородицу Тројеручицу“,  „Пркосну  песму“  Добрице  Ерића, текст  ученичког 

састава  на  тему  „Будимо људи“, интерпретаторе  на виолини и хармоници  

„Шиндлерове  листе“, става „Алеманде“ из „Партите“, „Тамо далеко“,  потом  

првонаграђену  беседу  на  такмичењу   у  беседништву  на  тему  да    „је  увек   права  

лепота  безинтересна“ и  потом  мултимедијалну   ПП  презентацију  са  обиљем  текста, 

фотографија  и  видео - материјала:  „Психолошки  портрет  личности  Патријарха  

српског  господина  Павла“  пројекат ученика остварен  уз  подршку  Дубравке  Н. 

проф.  Психологије. 

Колегиница  Јасна  Перић,   професорка  Географије   је  дала  значајан  допринос  

нашој Манифестацији   постављањем  изложбе  ученичких  радова   Културно  блао  

Србије  под заштитом  УНЕСКА,  што су углавном манастири  Косова  и  Метохије,  на 

ком подручју је  Патријарх  деловао годинама  као рашко - призренски  епископ. 

Завршни део Манифестације  је обележен занимљивим интерактивним  предавањем  

нашег  истакнутог  клиничког  психолога,  др. Влајка  Пановића  на  тему  Планирања  и  

организације  времена  као  важних  психолошких  услова у  процесу  успешног  учења. 

Присуствовали  су  професори  и  ученици, који  су  заинтересовано  слушали, а  потом 

постављали  бројна  питања  и  наводили  разне  примере  из  свог  школског  искуства.  

Уз  искрену   захвалност   др  Влајку  Пановићу, наши  ученици  и  професори  су овом 

приликом  изразили  потребу  и  жељу  да  се организују  ова  и слична  предавања... 

 

Дубравка Носовић 
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Извештај о реализацији пројекта „Превенција за здрав живот“ 
 

Аутор и координатор: Јасна Перић 

Водитељ радионица: Драгана Бранковић Срзић 

Шеста београдска гимназија и Удружење „Едикација и истраживање“ уз подршку 

Градске општине Звездара, реализовали су пројекат „Превенција за здрав живот“. У 

периоду од априла до јуна 2022. године одржано је десет радионица на којима је 

учествовало 192 ученика школе. Обрађене су следеће теме: 

1.   14.04.2022. одржана је радионица „Утицај алкалоида на младе“ 

2.   20.04.2022. одржана је радионица „Дејство енергетских пића“ 

3.   21.04.2022. одржана је радионица „Утицај стреса на организам“ 

4.   28.04.2022. одржана је радионица „Физичке и хемијске особине алкохола“ 

5.   05.05.2022. одржана је радионица „Како чувам себе“ 

6.   09.05.2022. одржана је радионица „Географски фактор приоизводње сировина за  

            алкохол“ 

7.   10.05.2022. одржана је радионица „Утицај алкохола на људски организам“ 

8.   17.05.2022. одржана је радионица „Алохоли у друштвеним наукама“ 

9.   31.05.2022. одржана је радионица „Пушење“ 

10.            07.06.2022. одржана је радионица „Утицај алкохола у хуманистичким наукама“ 

Реализација пројектних активности обухватила је и предавања еминентних професора 

Београдског Универзитета, која је пратило 130 ученика школе. 

1.   29.05.2022. др Стеван Благојевић одржао је предавање „Знањем против 

пропасти“ 

2.   23.05.2022. др Маја Шумар Ристовић одржала је предавање „Аклохоли“ 

Резултати радионица били су изложени у холу школе током целог трајања реализације. 

 

Јасна Перић 
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Извештај о реализацији пројекта „MТС Апп конкурс“ 

 

Координатор: Наташа Ђурић Лазовић, наставник рачунарства и  информатике 

Учесници: Милош Младеновић и Никола Марковић, ученици 3-10 

Број остварених часова: 2 

Пројекат је реализован у периоду новембар 2021 - фебруар 2022. године. Ученици су у 

сарадњи са наставницом креирали мобилну аликацију 2Еаt која служи за праћење 

састава и нутритивних вредности прехрамбених производа приликом куповине.  

Ученици су кроз овај пројекат унапредили своје дигиталне компетенције, компетенције 

за решавње проблема и одговоран однос према здрављу. 

Ученици су презентовали апликацију на онлајн презнтацији МТС-а, 22.02.2022. године 

и добили похвалу за свој рад. 

Координатор 

Наташа Ђурић-Лазовић 
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ 

 

Комисија за награђивање и похваљивање ученика заседала је 30.05.2022. и 16.06.2022. 

године. Комисију за награђивање чине разредне старешине четвртог разреда, 

педагошко-психолошка служба, помоћник директора, директор. Комисија, при 

припремању предлога за награђивање ученика, поступала је у складу са законским 

прописима и Правилником о награђивању и похваљивању ученика Шесте београдске 

гимназије од 17.05.2012. године. 

Наставничко веће усвојило је предлоге Комисије на Осмој седници Наставничког већа 

одржаној 17.06.2022. године.  

Свечана додела диплома организована је 17.06.2022. у свечаној сали Шесте београдске 

гимназије.  

Награђени ученици 

1. Ђак генерације – Данило Граовац 4-10 

2. Награда за друштвене науке – Стефан Мандић 4-4 

3. Награда за природне науке – Невена Мирчић 4-8 

4. Награда за свестраност из области уметности – Катарина Радовић 4-4 

5. Награда за ученике који се активно баве спортом и освајају награде на спортским 

такмичењима у огранизацији МПНТР и Министарства за спорт и омладину - Петар 

Игњатовић 4-7 и Љубица Павловић 4-2  

6. Награда „Соња Жарковић“ за истицање у вананставним активностима и пројектима 

школе - Емилија Брадач 4-5  

7. Награда за најмање изостанака - Анђела Стојановић 4-1 

8. Награда за најбољег друга - Урош Станковић 4-3 

9. Награда за најбољу другарицу - Теодора Вујичић 4-5 

10. Награда за активно учешће у волонтерско-друштвено корисним активностима у 

школи и за школу – Јована Михајловски 4-9  

11. Награда за најбољи матурски рад – нема 

Добитници Вукове дипломе 

1. Анастасија Петровић 4-2 

2. Михајло Ковачевић 4-5 

3. Јелена Тодоровић 4-6 

4. Душан Јовановић 4-7 

5. Милан Манчић 4-7 

6. Линда Бојић 4-9 

7. Милица Милосављевић 4-9 

8. Данило Граовац 4-10 

Ученици који су одлични у четвртом разреду и ученици који имају просек 5,00 у 

четвртом разреду су на Свечаној додели диплома награђени књигама.  
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Број одличних ученика у четвртом разреду: 4-1 (14), 4-2 (20), 4-3 (24),  4-4 (19), 4-5 (22), 

4-6 (24), 4-7 (27), 4-8 (19),  4-9 (19), 4-10 (13). 

Број ученика у четвртом разреду са просеком 5,00: 4-1 (4), 4-2 (1), 4-3 (8),  4-4 (5), 4-5 

(6), 4-6 (3), 4-7 (10), 4-8 (3),  4-9 (3), 4-10 (2). 

 

У име Комисије за награђивање и похваљивање ученика, 

Марија Филиповић 
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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПИСА ТЕСТИРАЊУ 
 

ПИСА тестирање се у Шестој београдској гимназији реализовало 29.03.2021. и 

30.03.2021. године.  

За школског координатора одређена је Марија Филиповић, педагог. За тест 

администратора одређена је Сузана Филиповић, наставник рачунарства и информатике. 

ПИСА супервизор: Драгана Косановић. 

Спроведене активности:  

● Марија Филиповић завршила је обуку за школског координатора у периоду од 

28.01. до 28.02.2022. године (добијен сертификат); 

● Сузана Филиповић завршила је обуку за тест администратора у периоду од 

28.01. до 28.02.2022. године (добијен сертификат); 

● Координатор и тест администратор упознате са политиком поверљивости; 

● Одржано неколико састанака директора, помоћника директора, администратора 

и координатора - одређени предлози датума тестирања, припрема организације и 

реализације тестирања (фебруар, март 2022); 

● Обавештавање запослених о ПИСА тестирању у школи (фебруар, март 2022, 

директор, школски координатор); 

● Обавештавање родитеља о ПИСА тестирању у школи (фебруар, март 2022, 

школски координатор); 

● Израђена листа ученика Шесте београдске гимназије који испуњавају услове за 

учешће у тестирању (школски координатор, у сарадњи са помоћником директора 

и психологом школе); 

● Тестирање школских рачунара и потребне опреме (тест администратор); 

● Извршен пријем и провера материјала (тест администратор, школски 

координатор); 

● Обавештавање изабраних испитаника и њихових родитеља, одељенских 

старешина (школски координатор); 

● Прегледање и ажурирање Формулара за праћење ученика (школски 

координатор, тест адмнистратор); 

● Одржан консултативни састанак са изабраним учесницима за тестирање 

10.03.2022. године у конференцијској сали. Припремљена је презентација за 

потребе представљања ПИСА тестирања и повећања мотивације за учешће 

(школски координатор); 

● Прикупљање сагласности родитеља, комуникација са родитељима, ученицима, 

одељенским старешинама (школски коориднатор); 

● Састанци школског координатора и тест администратора након пријема 

материјала (март 2022); 

● Обавештавање Наставничког већа о тестирању, 24.03.2022. (директор); 

● Учешће у онлајн консултацијама ЗУОВ-а – 25.03.2022. (директор и школски 

координатор); 
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● Реализација тестирања и спровођење свих прописаних процедура; 

● Паковање података и слање у складу са прописаном процедуром (тест 

администратор, школски координатор); 

● Попуњавање и слање школског упитника (април 2022, директор); 

● Обавештавање Наставничког већа о спроведеном тестирању, 18.05.2022. 

(директор). 

 

Школски координатор ПИСА тестирања,  

Марија Филиповић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИЛОТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 

 
Чланови Школске матурске комисије: Босиљчић Сара, Јоковић Ана, Милић Радисав, 

Павловић Васо, Татић Јована (секретар матуре), Филиповић Марија. 

Спроведене припремне активности: 

● Припремна обука школског тима за друго пилотирање државне матуре 

одржана је 28.02.2022. године путем ЗООМ платформе. Сви наведени 

чланови ШМК су присуствовали обуци.  

● Одржан састанак Школске матурске комисије 07.03.2022. у канцеларији 

директора: анализа стручног упутства, договорене све предстојеће 

активности. 

● Секретар ШМК Јована Татић је саставила информатор  о одржавању 

ПДМ за ученике, родитеље и одељењске старешине, који је благовремено 

постављен на огласну таблу у холу школе, као и на сајту гимназије. 

Старешинама су прослеђена документа и све потребне информације које 

треба да доставе својим ученицима.  

● Одржан састанак Школске матурске комисије 28.03.2022. године у 

канцеларији директора. Тема: организација Државне матуре и задужења, 

организација редовне наставе у данима полагања према коначним 

упутствима Министарства и активности везане за ПДМ.  

● Учешће Ученичког тима за државну матуру 08.03.2022. на вебинару. 

Ученици:  Кулунџија Марко 2-9, Брадач Емилија 4-6, Обрадовић Сара 4-

2, Бугарчић Тијана 2-2. Циљ вебинара: упознавање са концептом и 

циљевима државне матуре, али и припремама које се обављају за 

спровођење матуре.  Координатори: одељенске старешине, Ана Јоковић, 

Марија Филиповић. 

● Учешће родитеља на вебинару Државна матура, одржан дана 16.03.2022. 

године. Циљ вебинара: упознавање са концептом и циљевима државне 

матуре, али и припремама које се обављају за спровођење матуре. 

Координатори: одељенске старешине, Ана Јоковић. 

● Обуке дежурних наставника и прегледача одржане су у канцеларији 

директора школе 2. и 3. априла. Секретар је израдила посебна стручна 

упутства за дежурне наставнике и прегледаче. Та упутства су објављена 

на Гугл зборници. 

Реализација државне матуре: 05.04.2022. – матерњи језик, 06.04.2022 - математика, 

07.04.2022 – трећи изабрани предмет.  

Уочи, током и након тестирања су испоштоване све тражене процедуре.  

Сва три дана полагања били су присутни супервизори, који нису имали примедбе на 

рад ШМК.  
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Дежурни наставници 

05.04.2022. Павловић Васо и Крнета Милица; Босиљчић Сара и Полић Данило;  

Богићевић Марија и Антоновић Данијела; Носовић Дубравка и  Петрановић Јелена; 

Златковић Татјана и Башић Јасминка; Новаковић Биљана и Лововић Лазарела; 

Стојановић Горан и Ђокић Томислав; Ћеранић Гордана и Влашки Виолета; Кисин 

Душка и Баковић Светлана; Тепавац Урош и Ђорђевић Николић Тамара; 

Милосављевић Ненад и Дабић Маја; Мандић Марко и Маријан Владо; Златановић 

Светлана и  Стојановић Тијана; Давинић Стевановић Јелена и Бранковић Срзић 

Драгана; Ђуровић Љубица (замена) и Ђуровић Марија; Антанасијевић Бојана и 

Павловић Шудић Љиљана.  

06.04.2022. Павловић Васо и Буразор Гавро; Марковић Зорана и Милосављевић Ненад; 

Петруновић Снежана и Митровић Олгица; Бакић Тамара и Антић Анета; Милутиновић 

Владимир и Рондовић Будимир; Живанић Љиља и Ђурић Лазовић Наташа; Филиповић 

Сузана и Алимпијевић Наташа; Стојановић Горан и Маринковић Тијана; Ћеранић 

Гордана и Радојевић Владимир;  Златковић Татјана и Бодирога Биљана; Маловић Козић 

Љиљана и Ђокић Томислав; Влајић Андрија и Петровић Душица; Ђуровић Марија и 

Ковачевић Ана; Петрановић Јелена и  Параушић Весна;  Мишић Драгана и Матић 

Жељко (замена); Грујовић Данијела и Бранковић Срзић Драгана. 

07.04.2022. Павловић Васо и Петровић Душица; Маринковић Тијана и Тасић Владимир; 

Дабић Маја и Антанасијевић Бојана; Бранковић Срзић Драгана и Грујовић Данијела; 

Перић Јасна и Трпковић Сандра; Стојановић Предраг и Богићевић Марија; Вукмирица 

Ивана и Марковић Зорана; Ђорђевић Николић Тамара и Влајић Андрија; Тепавац Урош 

и Милутиновић Владимир; Ђукић Џудовић Тијана и Ђурић Лазовић Наташа; Ћеранић 

Гордана и Филиповић Сузана; Носовић Дубравка и Влашки Виолета; Марковић 

Душица и Лововић Лазарела; Мандић Марко и Вучак Дражен; Бакић Тамара и Рашевић 

Јелена; Полић Данило и Новаковић Биљана. 

Прегледачи тестова  

Прегледачи тестова - српски језик и књижевност:  

Васиљевић Леви Оливера, Вујисић Данијела (Срдановић Лазар), Рајић Олгица, 

Марковић Андреја, Иличин Данијела, Кречковић Тамара, Чолаковић Јовановић Весна, 

Шандор Зринка, Влачо Cлавица. 

Прегледачи тестова - математика:  

Кнежевић Јован, Лазовић Сузана, Перуничић Јасмина, Дабић Костић Наташа, Крлић 

Сретовић Јелена, Башић Људмила, Стојановић Ивана, Јелић Мирјана, Новаковић 

Тамара, Ристановић Зоран. 

Прегледачи трећег изабраног предмета 

Енглески језик: Плазибат Сандра, Смуђа Љиљана, Јевтић Весна, Јарић Александра, 

Стојиљковић Ана, Михајловић Горан, Антић Анета, Милијев Марија, Алимпијевић 

Наташа 



Годишњи извештај о раду Шесте београдске гимназије за школску 2021/2022. годину 

257 

Француски језик: Пантић Соња, Рашевић Јелена 

Немачки језик: Марковић Душица  

Руски језик: Влашки Виолета 

Историја: Матић Жељко (замена), Мишић Драгана, Буразор Гавро, Павловић Шудић 

Љиљана 

Биологија: Башић Јасминка, Параушић Весна, Вукмирица Ивана, Трпковић Сандра, 

Петруновић Снежана 

Географија: Перић Јасна, Ковачевић Ана, Стојановић Предраг, Јанковић Владимир 

Хемија: Антанасијевић Бојана, Тасић Владимир 

Физика: Дабић Маја, Маринковић Тијана 

Постигнућа ученика 

Српски: статистика (макс. бодова 26) 

Оцена 1 (0-20%) 2 2 

Оцена 2 (21-40) 37 74 

Оцена 3 (41-60) 166 498 

Оцена 4 (61-80) 64 256 

Оцена 5 (81-100) 6 30 

Укупно радило 275 860 

Није радило 18  

Укупно 293  

Средња оцена 3,13  

Математика: статистика (макс. бодова 36) 

Оцена 1 (0-34%) 220 220 

Оцена 2 (35-54) 27 54 

Оцена 3 (55-69) 14 42 

Оцена 4 (70-84) 3 12 

Оцена 5 (85-100) 1 5 

Укупно радило 265 333 

Није радило 28  

Укупно 293  

Средња оцена 1,26  
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Енглески: статистика (макс. бодова 124) 

Оцена 1 (0-49%) 13 13 

Оцена 2 (50-61) 28 56 

Оцена 3 (62-74) 34 102 

Оцена 4 (75-87) 28 112 

Оцена 5 (88-100) 17 85 

Укупно радило 120 368 

Није радило 21  

Укупно 141  

Средња оцена 3,07  

Биологија: статистика (макс. бодова 25) 

Оцена 1 (0-34%) 7 7 

Оцена 2 (35-54) 20 40 

Оцена 3 (55-69) 12 36 

Оцена 4 (70-84) 2 8 

Оцена 5 (85-100) 1 5 

Укупно радило 42 96 

Није радило 5  

Укупно 47  

Средња оцена 2,29  

Физика: статистика (макс. бодова 32) 

Оцена 1 (0-34%) 1 1 

Оцена 2 (35-54) 1 2 

Оцена 3 (55-69) 3 9 

Оцена 4 (70-84) 2 8 

Оцена 5 (85-100) 2 10 

Укупно радило 9 30 

Није радило 0  

Укупно 9  

Средња оцена 3,33  

Хемија: статистика (макс. бодова 60) 

Оцена 1 (0-20%) 1 1 
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Оцена 2 (21-40) 4 8 

Оцена 3 (41-60) 6 18 

Оцена 4 (61-80) 2 8 

Оцена 5 (81-100) 4 20 

Укупно радило 17 55 

Није радило 0  

Укупно 17  

Средња оцена 3,24  

Историја: статистика (макс. бодова 40) 

Оцена 1 (0-20%) 1 1 

Оцена 2 (21-40) 9 18 

Оцена 3 (41-60) 15 45 

Оцена 4 (61-80) 6 24 

Оцена 5 (81-100) 1 5 

Укупно радило 32 93 

Није радило 3  

Укупно 35  

Средња оцена 2,91  

Географија: статистика (макс. бодова 52) 

Оцена 1 (0-20%) 2 2 

Оцена 2 (21-40) 13 26 

Оцена 3 (41-60) 9 27 

Оцена 4 (61-80) 3 12 

Оцена 5 (81-100) 0 0 

Укупно радило 27 67 

Није радило 8  

Укупно 35  

Средња оцена 2,48  

 

Извештај припремиле  

Марија Филиповић, педагог, Јована Татић, секретар матуре, 

 Aна Јоковић, члан ШМК 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ МЕНТОРСКОГ РАДА 

 

У школској 21/22. години наставници који су савладавали програм за увођење у посао 

су: Лововић Лазарела, ментор Светлана Златановић (немачки језик), Босиљчић Сара, 

ментор Дражен Вучак (изборни програм здравље и спорт), Соколовић Жељко, ментор 

Снежана Марковић (рачунарство и информатика), Смуђа Љиљана, ментор Сандра 

Плазибат, а потом Весна Јевтић (енглески језик), Полић Данило, ментор Љиљана 

Маловић Козић (филозофија), Павловић Александра, ментор Ана Јоковић, а потом 

Ивана Стојановић (математика).  

Наставник Соколовић Жељко је током школске године напустио радно место, а 

наставник Александра Павловић  је током школске године отишла на трудничко 

боловање, те је рад ментора са наведеним приправницима паузиран.   

Ментори су током школске године водили документацију о остваривању плана увођења 

у посао приправника; темама и времену посећених часова и активности; запажањима о 

раду приправника у савладавању програма и његовом напредовању; препорукама за 

унапређивање свих облика образовно-васпитног рада и рада са родитељима; оцени 

поступања приправника по датим препорукама. 

Приправници су водили документацију о остваривању плана увођења у посао; темама и 

времену посећених часова, односно активности; запажањима о свом раду и раду са 

ученицима; препорукама ментора и сопственим идејама за унапређивање свих облика 

образовно-васпитног рада и рада са родитељима; оствареним облицима стручног 

усавршавања.  

Рад ментора и приправника током школске године пратио је Тим за самовредновање 

рада школе као и педагошко-психолошка служба пружајући неопходну подршку.  

Наставник физичког и здравственог васпитања, Марко Мандић, 09.02.2022. године у 

одељењу 4-4 успешно је одржао час пред Комисијом (Радисав Милић, Дубравка 

Радошевић, Ненад Милосављевић) која је установила да је колега успешно савладао 

програм увођења у посао и тиме показао спремност за полагање за лиценцу.  

Педагог Марија Филиповић је положила стручни испит за лиценцу 15.12.2021. године. 

Наставник физике Тијана Маринковић је положила стручни испит за лиценцу 

15.03.2022. године. 
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ФАКУЛТЕТИМА – хоспитовање 

 
Стручно веће за област први страни језик – енглески језик – наставник ментор 

Александра Јарић 

У периоду од 16.03. до 23.03.2022. а у сарадњи са проф. др. Аном Ђорђевић, одсек 

Англистика, Филолошки факултет Универзитета у Београду, обављен је методичко-

менторски рад са шест студенткиња: А. Ј, Ђ. Б, М. П, М. Н, Т. М. и Т. Р.  

Студенткиње су, у складу са процедуром, прво присуствовале часовима у одељењима 1-

10, 3-2 и 3-10, пратиле ток часова, начин реализације, однос наставник-ученик и 

упознале се са применом ИТ-а у настави. Потом су самостално припремиле план часа 

на задате методске јединице и о квалитету плана обавиле консултације. Након 

усвојених корекција у плановима одређени су им термини самосталног одржавања 

часова. Студенкиње А. Ј. и Ђ. Б. су одржале час у 3-10 (рачунарско-информатички 

смер), наставна јединица је била Language in focus 3.8 – determiners (special cases). Часу 

је присуствовала и педагог школе Дубравка Радошевић. Студенткиње М. П. и М. Н. 

одржале су часове вежби у одељењу 3-2 (друштвено-језички смер) са методском 

јединицом Listening 3.8 – understand the main points in short talks а студенткиње Т. М. и 

Т. Р. у одељењу 1-10 (рачунарско-информатички смер) са методском јединицом 

Grammar 6.5 – modal verbs for obligation and permission. 

Извештаји о методичкој пракси именованих студенткиња и оцена њиховог ангажовања 

и успешности у реализацији часова достављени су проф. др.Ђорђевић. 

 

Стручно веће за област физичког и здравственог васпитања – наставник ментор 

Андрија Влајић  

У периоду од краја марта 2022. до почетка маја 2022. године, остварена је сарадња са 

Факултетом за спорт и физичко васпитање у погледу хоспитовања студената. Обављен 

је ментроски рад са четири студента: Н. Б, Ф. Б, М. Л. и А. С. Студенти су најпре 

присуствовали часовима физичког и здравственог васпитања, а потом и асистирали 

наставнику ментору. Студенти су имали прилику и да на часовима буду демонстратори, 

као и да уз подршку ментора планирају и реализују час. Посебна пажња посвећена је 

стицању знања из области дидактике и методике, те су студенти израдили по 15 

писаних припрема за часове.  

 

Стручно веће за област друштвених наука – стручни сарадник ментор Тамара 

Ђорђевић Николић, Марија Филиповић, Јелена Петрановић 

 

У новембру 2021. године остварена је сарадња са Филозофским факултетом 

Универзитета у Београду, смер психологија. Студент мастер студија А.Ј. је са својом 

менторком слушао трибину у Градској општини Звездара, на тему насиља над женама у 

доба пандемије, те је након тога написао и извештај. Рад се остварио и у области 
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саветодавног разговора психолога. Након присуства саветодавним разговорима и 

анализи сваког разговора, студент се, уз помоћ ментора, опробао у вођењу неколико 

саветодавних разговора са ученицима и њиховим родитељима (васпитна мера; 

дисциплина; тешкоће у учењу; израда плана учења са учеником).  

Тема заједничке сарадње била је и професионална оријентација, те је студент оцењивао 

две ученице на ТПО, уноси резултате у рачунар, анализирао их и спровео разговоре са 

два ученика о добијеним резултатима.  

Студент је присуствовао предавању психолога о трпљењу непријатности као кључу 

успеха, као и угледном часу „Пољубац“. У склопу заједничке сарадње, обезбеђено је 

присуство студента на пракси одељенским већима и Тиму за превенцију насиља. 

Студент је учествовао у анализи законских прописа који одређују деловање школе у 

погледу насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације. 

Посебна пажња посвећена је анализи планирања и реализације ИОП-1 и ИОП-2, као и 

законској регулативи за наведену област.  

 

Школске 2021/22, у оквиру Стручне праксе студената завршне године Богословског 

факултета СПЦ, на основу уговора поменутог факултета и Шесте београдске гимназије, 

студенти Н. М. и Н. Ј, апсолвенти, реализовали су по 10 часова током септембра 2021. 

године, са ученицима свих година, на предвиђене методске јединице по Плану и 

програму, о чему постоји белешка у електронском дневнику. Припреме за све одржане 

часове су уредно достављене, у електронској или папирној форми.  

 

У априлу 2022, у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду, смер 

за педагогију и андрагогију, у оквиру стручне праксе, студенткиње четврте године 

андрагогије (Л.Д, М.Ф, А.О) одржале су час у одељењима 3-3 и 3-10 (грађанско 

васпитање). Уз подршку наставника грађанског васпитања, Марије Филиповић, 

студенткиње су и урадиле припреме за час, а потом је извршена и анализа одржаног 

часа.   

 

Сарадња са факултетима, осим реализације стручне праксе, огледа се и у посетама 

професора факулета Шестој београдској гимназији и одржаним предавањима за 

ученике (Биолошки факултет, Физички факултет, Универзитет Сингидунум, Хемијски 

факултет, Технолошко-металуршки факултет, Биолошки факултет...).  

Стручно веће за област друштвених наука успоставило је сарадњу са Филозофским 

факултетом Универзитета у Београду, те учествује у креирању базе бивших студената 

Филозофског факултета.  

О оствареним посетама факултетима у циљу професионалне оријентације и каријерног 

вођења, више се може пронаћи у Извештају Тима за каријерно вођење и саветовање.  
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ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊУ (Јасна Перић) 
 

Јасна Перић, самостални педагошки саветник, решење бр. 6/623 од 17.12.2021. 

У звању обављала следеће послове: 

● Пројекта Државна матура: не-кључни експерт за развој и израду стандарда 

занимања за крај средњег образовања и приручника за стандраде за предмет 

ГЕОГРАФИЈА. 

● Члан комисије за проверу способности приправника за обављање образовно 

васпитног рада 22.03.2022. у OШ „20 октобар“ (шест кандидата). 

●  Члан Комисије за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 

2023/2024. и 2024/2025. годину за област ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ. 

 

Извештај припремила,  

Јасна Перић 
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УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 
 

Успех ученика на крају школске године – изостанци 

 

Разред Број ученика Оправдани Неоправдани Укупно Укупно по  

ученику 

Први 307 15376 265 15642 50.95 

Други 288 17501 414 17915 62.2 

Трећи 289 17599 342 17963 62.16 

Четврти 293 19370 323 19695 67.22 

Укупно 1177 69846 1344 71215 60.51 

 

 

Успех ученика на крају школске године – владање 

 

 Први  

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 

разред 

Укупно % 

Примерно 304 253 278 284 1119 95,07 

Врло добро 3 18 5 3 29 2.46 

Добро 0 8 4 3 15 1.27 

Задовољавајуће 0 7 2 3 12 1.02 

Незадовољавајуће 0 2 0 0 2 0.17 

 

Успех ученика на крају другог полугодишта 

 

Разред Број ученика Позитивних % Недовољних % Неоцењених  % 

Први 307 301 98,37 4 1,31 1 0,33 

Други 288 278 96,53 10 3,47 / / 

Трећи 289 287 99,31 2 0,69 / / 

Четврти 293 293 100,0 0 0 / / 

Укупно 1177 1160 98,64 16 1,36 1 0,09 

  

Разред Просечна 

оцена 

Одлични Врлодобри Добри Довољни Недовљни Неоцењени 

Први 4,40 148 150 4 / 4 1 

307 ученика 48.21% 48.86% 1.30%  1.30% 0.33% 

Други 4,18 112 142 24 / 10 / 

288 ученика 38.89% 49.31% 8.33%  3.47%  

Трећи 4,43 175 102 10 / 2 / 

289 ученика 60.55% 35.29% 3.46%  0.69%  

Четврти 4,51 201 83 9 / / / 

293  ученика 68.60% 28.33% 3.07%    

Укупно  4,38 636 477 47 0 16 1 

1177 ученика 54.04% 40.53% 3.99% 0,00% 1.36% 0.08% 
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Успех ученика након полагања разредних/поправних испита 

 

Први разред 

1-2 Један ученик је полагао поправни испит из математике и положио. 

1-3 Једна ученица је полагала поправни испит из математике и латинског језика. 

Ученика је положила оба предмета.  

1-4  Ученица је упућена на разредни испит из ликовне културе. Ученица је 7.7.2022. 

положила разредни испит. 

1-8 Један ученик је полагао поправни испит из латинског језика и математике. Ученик 

је положио латински језик, док је недовољном оценом из математике упућен да 

понавља разред. Ученик је поднео приговор на оцену добијену из математике који је 

одбијен.  

1-9  Један ученик је полагао поправни испит из математике и положио чиме прелази у 

други разред.  

На нивоу прве године, један ученик се упућује да понавља разред.  

 

Други разред 

2-5 Један ученик је упућен на поправни испит их хемије и математике. Ученик је оба 

испита положио. Једна ученица је полагала поправни испит из математике и положила 

га је. 

2-6 Пет ученика упућено је на поправни испит из математике. Сви ученици су 

положили испит.  

2-7 Два ученика је упућено на поправни испит из математике и оба ученика су 

положила испит.  

На нивоу другог разреда, након одржаних поправних испита, ниједан ученик није 

упућен да понавља разред.  

 

Трећи разред 

3-5 Један ученик је упућен на поправни испит из биологије и математике. Ученик је 

положио испит из биологије, док је недовољном оценом из математике упућен да 

понавља разред. Ученик је поднео приговор на оцену добијену из математике који је 

одбијен.  

3-8 Један ученик је упућен на поправни испит из математике који је положио.  

На нивоу трећег разреда, након одржаних поправних испита, један ученик се 

упућује да понавља разред.  
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Успех ученика на крају школске године године 

 

Разред Број ученика Позитивних % Недовољних % Неоцењених  % 

Први 306 305 99,67 1 0,33 / / 

Други 288 287 99,65 1 0,35 / / 

Трећи 289 288 99,65 1 0,35 / / 

Четврти 293 293 100,0 0 0,00 / / 

Укупно 1176 1173 99,74 3 0,26 / / 

 






