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2. УВОД  

2.1. Полазне основе рада 

  

 А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради: 

  

1. 1. Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр.88/2017.) 

2. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр. 29/93 и 

62/06 

3. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и уредба од 

11.5.2005. године 

4. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима, 

"Службени гласник РС" бр. 86/05; 

5. Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04, 1/05; 

6. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2010/2011. 

годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број   5/2007; 

7. Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06; 

8. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени гласник РС", 

бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 

10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр, 19/03; 

11. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07; 

12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 1/92, 23/97 и 2/2000; 

13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број 33/99 и 

"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03; 

14. Правилник о дипломама за  изузетан успех ученика у средњим школама, "Службени гласник 

РС" бр. 37/93; 

15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 

основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01; 

16. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени гласник РС“, 

бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02; 

17. Правилник о наставном плану и програму за гимназије,“Службени гласник СРС –Просветни 

гласник“, број 5/90 и Просветни гласник 

3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12/06. 

18. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03; 

19. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама, „Службени гласник 

РС“ бр.37/93; 
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20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе, 

„Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05; 

21. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у , 

“Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни гласник" број 5/91, 1/92,  

3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07 14/20 И 1/21 

22. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС - 

Просветни гласник" бр. 1/93; 

23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05; 

24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, "Службени гласник 

РС" бр. 22/05; 

25. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник РС" 

бр.73/04, 106/03 и 20/04; 

26. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/2010. 

годину, Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за професионални развој 

запослених; 

27. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа, Министар 

просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;  "Службени гласник 

РС - Просветни гласник" бр. 10/07;  

28. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања у образовно-васпитним установама  

29. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. Гласник РС, 

Просветни гласник  бр. 1/2009.  

30. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. Гласник РС, 

Просветни гласник  бр. 12/2018.  

31. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију СЛ. Гласник РС, 

Просветни гласник  бр. 8/2019.  

32. ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВА И УЧЕЊЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ бр. 4. 

2020 и  

- ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВА И УЧЕЊЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику бр.7/2020 

- ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВА И УЧЕЊЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ за 

ученике са посебним способностима за спорт бр.7/2020  

33. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима. 
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Б. Општи акти школе: 

- Статут 

- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика, 

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

- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем полагања испита 

у Ужичкој гимназији, 

- Правилник о безбедности и здравља на раду, 

- Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика 

- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза 

- Правилник о заштити од пожара 

- Правилник о систематизацији радниг места 

- Пословник о раду Школског одбора,  

- Пословник о раду Савета родитеља 

- Школски развојни план 

2.2 образовни профили за које је школа верификована  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије 

друштвено-језичког и природно-математичког смера. 

Број решења је 022-05-172/93-03 од 14.03.1994. године. 

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање новог програма -наставног плана и програма за 

ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику. 

Број решења је 611-00-4/2016-07 од 24.5.2017. године. 

 Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма за Гимназију за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.  

Број решења је 022-05-172/93-03 од 19.7.2018. године.  

Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма за Гимназију за 

ученике са посебним способностима за спорт.  

Број решења је 022-05-00172/93-03од 08.07.2021. године. 
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3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА  

3.1.Опште стање школе 

 

Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком 

поделом припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне и 

факултативне активности одговарају нормативу школског простора.  

 

3.1.1. Општи подаци о школи 

Назив школе – Ужичка гимназија 

Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице 

Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);  

031/513-458 (директор);   Број факса: 513-140;  

Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs 

E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs  

 

3.1.2. Просторни услови рада  

А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета: 

- српски језик и књижевност – 2 учионице  површине 56 m 2  и 78 m 2 , 

- математика – две учионице површине  70 m 2  и 78 m 2 , 

- страни језици-2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре повр 19 m 2 , 

- историја – 1 учионица површине 56 m 2  и кабинет за професоре површине 19 m 2  

- географија – 1 учионица површине 44 m 2 , 

- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m 2  

-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m 2  

-хемија- једна учионица  78 m 2 , 

-три учионице за групни рад  површине 30,49 m 2 ; 29,13 m 2  и 21,70 m 2  

-амфитеатар са пратећом просторијом- површина 116,68 m 2  и 17,22 m 2 , 

Специјализоване учионице и лабараторије: 

- рачунарство и информатика – 2 учионице површине 59,56 m 2  и 61,54 m 2 , 

mailto:uzickagimnazija@ptt.rs
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- физика – 1 учионица површине 79 m 2 , просторија за вежбе површине 26 m 2  и кабинет за 

професоре површине 12 m 2 , 

- биологија – 1 учионица површине 50 m 2 и остава површине 17 m 2 , 

- лабораторија хемије са оставом 58 m 2  и 21 m 2 . 

В) Фискултурне сале: 

- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за професоре укупне 

површине 570 m 2 , 

- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m 2 . 

Г) Остале просторије: 

- библиотека  – површине 56 m 2 , 

-читаоница- површине 45 m 2 ,  

- канцеларија секретара 23 m 2 , 

-канцеларија педагога- површине 16 m 2 , 

- канцеларија рачуноводства површине 23 m 2  , 

- канцеларија директора површине 54 m 2 , 

- наставничка канцеларија површине 75 m 2 , 

-чајна кухиња- површине 15 m 2 , 

- две просторије за домара школе укупне површине 15 m 2 , 

- радионица површине 30 m 2 , 

- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине 12 m 2 . 

Школа користи двориште величине 500 m 2 које је преуређено у спортске терене за кошарку и 

одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања. 

 

3.2. Опремљеност школе 

3.2.1.  Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким и другим средствима 

Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је задовољавајући 

и износи просечно око 87%. 

У односу на захтеве норматива за гимназије проценат опремљености по предметима је следећи: 
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Р. б. Наставани предмет Проценат 

опремљености  

1. Српски језик и књижевност       90% 

2. Први и други страни језик       90% 

3. Латински језик       90% 

4. Устав и права грађана       80% 

5. Социологија       80% 

6. Психологија       80% 

7. Филозофија       80% 

8. Историја       90% 

9. Географија       90% 

10. Биологија       90% 

11. Математика       90% 

12. Физика       80% 

13. Хемија       90% 

14. Рачунарство и информатика       90% 

15. Музичка култура       90% 

16. Ликовна култура       90% 

17. Физичко васпитање       90% 

 

3.2.2. Службени аутомобили и друга возила  

Школа нема службено возило. 

 

3.3. Извештај о  унапређењу материјално – техничких услова  рада 

Унапређивање материјално-техничких услова рада и сви пројекти у овој школској години 

првенствено су били везани за замену старих рачунара у рачунарским кабинетима, затим купљена 

два штампача. Поправка опреме и справа за фискултурне сале и куповина лопти за наставу 

физичког васпитања у оквиру су редовног одржавања и обнављања опреме и потрoшних средстава. 

Поред набавке лектире обављена је и куповина стручних књига, енциклопедија, речника и видео-

записа за наставу појединих наставних предмета. Школа добила од Министарства спорта , два 

гола, два коша по десет лопти за спортове и мрежу за одбојку. 



11 

 

60 монитора и модема за рачунарске кабинете. 

У обезбеђењу новца за набавку опреме, учила и потрошног материјала школа је употребила и  

средства добијена од Града и Министарства просвете као средства од донација и поклона. 

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

4.1. Директор школе и помоћник директора 

Име и презиме Врста стр. спреме 

Год. 

радног 

стажа 

Лиценца 

 

% 

Ангажовања на 

другим пословиа у 

школи и којим 

Симовић Вукадин 100% Проф.физичког васпитања 24 ДА - 

Марковић Славко 50% проф. одбране и заштите 36 ДА Библиoтекар 50% 

 

Р
.б

. 

Име и презиме 
Врста стр. 

Спреме 

Предмети који 

предаје 

Г
о
д

.р
а
д

.

ст
а
ж

а
 

Л
и
ц
ен

ц
а

 

%
 

а
н
га

ж
о
. 

у 
ш

к
о
ли

 

%
 

а
н
га

ж
о
в

а
њ

а
 

у 
 

д
р
уг

о
ј 

ш
к
о
ли

 

(к
о
јо

ј)
 

1. 1

. 

Даниловић 

Гордана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 32 ДА 100% 

неодређено 

- 

2. 2

. 

Смиљанић 

Љиљана 

проф. српског 

језика и књи 

српски језик 27 ДА 100% 

неодређено 

- 

3.  Марјановић 

Ружица 

проф. српског 

језика и књиж 

српски језик 25 ДА 100% 

неодређено 

- 

4.  Благојевић 

Мирјана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 25 ДА 100% 

неодређено 

 

5.  Хаџи Бојана 

Јовановић 

(породиљско 

одсуство) 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 11 НЕ 100% 

неодређено 

 

- 

6.  Грујичић 

Биљана 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 21 ДА 100% 

неодређено 

- 

7.  Стричић 

Милена 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 14 ДА 66% 

неодређено 

34% Музичка 

8.  Душица 

Виторовић 

проф. српског 

језика и књи. 

српски језик 4 НЕ 100% замена  

9.  Гудурић Ирина проф. српског 

језика и књи 

грађанско 25% 5 НЕ 25% одређено  

10.  Демировић 

Невенка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 18 ДА 100% 

неодређено 

 

11.  Гавриловић 

Светлана 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик 31 ДА 100% 

неодређено 

- 

12.  Скорковић 

Бранкица 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  17 ДА 100% 

неодређено 

 

13.  Ћоровић Јелена  проф. 

енглеског јез 

енглески језик  19 ДА 100% 

неодређено 
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14.  Ковачевић 

Данка 

проф. 

енглеског јез 

енглески језик  17 ДА 72% 

неодређено 

28% Техничка 

15.  Стојановић 

Светлана 

проф. 

енглеског 

језика и 

књижевности 

образовање за 

одрживи развој 

30% 

9  30% 

неодређено 

Економска 

школа 

16.  Вукић  Бранка проф. руског 

језика 

руски језик 44% 

грађ. васп 15% 

25 ДА 56%  

неодређено  

44 % 

О.Ш.Богосав 

Јанковић  

17.  Судзиловски 

Ђурђица 

проф. 

францус. јез 

француски језик 7 НЕ 100% 

неодређено 

- 

18.  Пејовић 

Добрина 

проф.фран. јез француски језик 22 ДА 33% 

неодређено 

67% 

Медицинска 

19.  Шиљак 

Исидора 

проф. 

немачког јез. 

немачки  језик 3 НЕ 100% 

неодређено 

 

20.  Броћић Бојана  проф. италиј. 

јез. 

италијански 

језик 

10 ДА 100% 

неодређено 

 

21.  Миленковић 

Милена  

проф.шпанско

г језика 

шпански језик  10 ДА 44%  

одређено 

 

22.  Нинослава 

Јовановић 

проф.шпанско

г језика 

ЈМК и грађанско 

васпитање 

6 ДА 100% одређено  

23.  Јована 

Гавриловић 

проф. италиј. 

јез. 

грађанско 

васпитање 

6 НЕ 22,67% 

одређено 

 

24.  Ристовић 

Јелена 

класични 

филолог 

латински језик 15 ДА 130% 

неодређено 

 

25.  Ајдачић Јелена 

(породиљско 

одсуство) 

проф.фран. јез лат.језик 22% 

грађ.васп.30% 

ЈМК 50% 

6 ДА 100% одређено  

26.  Ковачевић 

Горан 

проф. физ. 

културе 

физичко 

васпитање 

36 ДА 100% 

неодређено 

- 

27.  Кнежевић 

Светлана 

проф. 

физичке кул. 

физичко 

васпитање 

24 ДА 100% 

неодређено 

 

28.  Вранешевић 

Љубиша 

проф. 

физичке 

културе 

физичко50% 

здравље и спорт 

25%                

спорт и здравље 

25% 

13 НЕ 100% одређено - 

29.  Александар 

Пековић 

проф. 

физичке 

културе 

спорт и тренинг 

25%  

здравље и спорт 

25%                 

21 ДА 50% 

неодређено 

50% Економ. 

школа 

30.  Вукашин 

Тарабић 

проф. 

физичке 

културе 

физичко 50% 

здравље и спорт 

15%                 

7 НЕ 65% одређено  

31.  Јокић Јована 

(породиљско 

проф. 

физичке 

физичко 50% 

грађанско 15% 

7 ДА 100% одређено  
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одсуство) културе здравље и спорт 

35% 

32.  Жупић 

Зоран 

дипломирни 

музичар 

музичка култура 32 ДА 110% 

неодређено 

- 

33.  Спаловић 

Биљана 

дипл.историч

ар уметности 

ликовна култура 29 ДА 100% 

неодређено 

 

34.  Вићентић 

Драган 

проф.ликовне 

културе 

ликовна 

култура10% 

УИД 20% 

14 ДА 20% 

неодређено 

 

35.  Биљана 

Милојевић 

проф.ликовне 

културе 

УИД 20% 21 ДА 7%  

неодређено 

 

36.  Миловановић 

Светлана  

дипломирани 

историчар 

историја 100% 

РИЦ 10% 

12 ДА 100% 

неодређено 

 

37.  Радојчић 

Будимир 

проф. 

историје 

историја 40% 31 ДА 40% 

неодређено 

-60% 

Медицинска 

38.  Недељковић 

Снежана 

проф. 

историје 

историја 60% 26 ДА 60% 

неодређено 

-40% ТШ РЉуб 

39.  Илић  Душица проф. 

историје 

историја  28 ДА 100% 

неодређено 

- 

40.  Јанковић Ивана дипломирани 

историчар 

религије и 

цивилизације 

20% 

12  20% 

неодређено 

Прва основна 

школа 

41.  Галечић 

Мирјана 

дипломирани 

географ 

геогрaфија 100% 

 

24 ДА 100% 

неодређено 

- 

42.  Шоловић 

Биљана 

дипломирани 

географ 

геогр. 100%  

 

21 ДА 100% 

неодређено 

 

43.  Ратковић 

Кристина 

дипломирани 

географ 

геогр. 40% 

примењене 

науке 10% 

16 ДА 40% 

неодређено 

Економска 

школа 

44.  Суботић 

Слободан 

дипломирани 

математичар 

математика 37 ДА 100% 

неодређено 

- 

45.  Митрашиновић 

Дубравка 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство 

9 ДА 100% 

неодређено 

 

46.  Катарина 

Секулић Илић 

дипломирани 

математичар 

математика 

рачунарство 

8 ДА 100% 

неодређено 

 

47.  Мира 

Марјановић  

дипломирани 

математичар 

математика  

рачунарство  

25 ДА 100% 

неодређено 

- 

48.  Јелисавчић 

Милена  

дипломирани 

математичар 

математика  36 ДА 100% 

неодређено 

- 

49.  Станковић 

Марија 

дипломирани 

математичар 

математика  29 ДА 100% 

неодређено 

- 

50.  Аћимовић 

Милијана 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

23 ДА 110% 

неодређено 

- 

51.  Цвијетић Дејан дипломирани 

математичар 

математика  

рачу.и инф.  

19 ДА 100% 

неодређено 

- 
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52.  Радмила 

Бошњаковић 

дипломирани 

математичар 

математика  

рачу.и инф.  

савремене 

тахнологије 10% 

9 ДА 100% 

неодређено 

 

53.  Желимирка 

Глинтић 

дипломирани 

математичар 

математика  

рачу.и инф.  

5 ДА 100% одређено  

54.  Алексић 

Александар 

дипл. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

100% 

савремене 

технологије 10% 

8 НЕ 100% одређено  

55.  Милошевић 

Мирјана 

дипл машинс. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

27 ДА 100% 

неодређено 

 

56.  Мисаиловић 

Анка 

дипл. 

инжењер  

рачунарство и 

информатика 

11 ДА 100%  

неодређено 

 

57.  Ристић 

Биљана  

дипл. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

100% 

савремене 

технологије10% 

8 ДА 100% 

неодређено 

 

58.  Тодоровић 

Емилија 

дипл. 

инжењер 

рачунарство и 

информатика 

1 НЕ 95% 

одређено 

 

59.  Павловић 

Живојин 

дипломирами 

физичар 

физика   

 

39 ДА 110% 

неодређено 

 

60.  Васовић 

Цмиљка 

дипломирани 

физичар 

физика 25 ДА 115% 

неодређено 

- 

61.  Јевђовић 

Снежана 

дипломирани 

физичар 

физика 28 ДА 115% 

неодређено 

- 

62.  Савић Данијела дипломирани 

физичар 

физика 22 ДА 70% 

неодређено 

30% 

Медицинска  

63.  Селаковић 

Драгица 

проф. хемије хемија 22 ДА 100% 

неодређено 

- 

64.  Вељовић 

Славица 

дипломирани 

хемичар 

хемија 100% 

примењене 

науке 10% 

22 ДА 100% 

неодређено 

- 

65.  Куљанин 

Оливера 

дипломирани 

хемичар 

хемија 21 ДА 50% 

неодређено 

50% Стари 

Град 

66.  Којадиновић 

Мирјана 

дипломирани 

хемичар 

хемија 40% 

примењене 

науке 10% 

21 ДА 40 % 

неодређено 

Слободан 

Секулић 

67.  Станојевић 

Саша 

дипломирани 

биолог 

биологија 29 ДА 100% 

неодређено 

- 

68.  Ристовић 

Душица 

дипломирани 

биолог 

биологија 100% 

примењене 

науке 10% 

20 ДА 100% 

неодређено 

 

69.  Зарић Милица

  

дипломирани 

биолог 

биологија 100%  

примењене 

науке 2 10% 

26 ДА 100% 

неодређено 

- 
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70.  Мирјана 

Митрашиновић 

дипломирани 

биолог 

биологија 10%  26 ДА 10% 

неодређено 

 

71.  Ковачевић 

Соња 

дипломирани 

филозоф 

филозофија 95% 

грађ. васп. 5% 

 

 

12 ДА 100% 

неодређено 

 

72.  Смиљанић 

Катарина 

дипломирани 

филозоф 

филозофија 10% 

појединац,група и 

друштво 30%  

религије и 

цивилизације 10% 

грађанско 

васпитање 5% 

библиотекар 50% 

12 ДА 100% одређено  

73.  Старчевић 

Зорица 

дипломирани 

филозоф 

филозофија 40% 

грађ. васп. 25% 

18 ДА 65% 

неодређено 

Ариље  

С.Ахилије 35% 

74.  Илић Борис дипломирани 

социолог 

социологија 75% 

устав и пра грађ. 

20% 

грађ. васп. 5% 

 

5 ДА 100% одређено  

75.  Радовановић 

Миломирка 

дипломирани 

социолог 

устав и права 

грађана 

36 ДА 10% 

неодређено 

Економска  

Уметничка  

76.  Ђурић Драгана дипломирани 

психолог 

психологија 
31 

ДА 60% 

неодређено 

50% Медиц. 

школа 

77.  Павловић 

Милка 

дипломирани 

психолог 

психолог 30% 

 
30 

ДА 30% 

неодређено 

Уметничка 

70% 

78.  Божовић Јанко вероучитељ верска настава 
18 

НЕ 40% одређено  Техничка 

школа 60 % 

79.  Богдан Милић вероучитељ верска настава 2 НЕ 20% одређено   

 

 

 

 

4.3. Стручни сарадници 

Р. 

б. 

Име и 

презиме 

Врста стр. 

Спреме 

Послови на 

којима ради 

Године 

радног 

стажа 

Лиценц

а 

%  

ангажовања 

у школи 

%  

aнгажов.  

другој школи 

1. Станковић 

Емилија 

дипломирани 

педагог 

Школски 

педагог 

24 ДА 100% - 

2. Радовић 

Драгана 

Дипломирани 

психолог 

Школски 

психолог 

17 ДА 50% Економска 

школа 50% 
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3. Марковић 

Славко 

проф. одбране 

и заштите 

Библиотекар 36 ДА 50% - 

4. Смиљанић 

Катарина 

филозофије  Библиотекар 12 ДА 50% - 

 

4.4.  Административно–финансијско и помоћно–техничко особље 

 

 
Презиме, име, звање и 

радни однос 

С
т
а
ж

 

Радно место 

1.  
Јањић Р. Миланка 

дипломирани правник, 

неодређено 100% 

32  секретар школе 

2.  
 Веизовић Ј. Дејан 

дипломирани економиста 

неодређено 100% 

11 
 административно–  

финансијски радник 

3.  
 Пенезић Б. Слађенка 
дипломирани економиста,  

неодређено100% 

26  шеф рачуноводства 

4.  

 Васиљевић М. Дарко 

грађевински техничар за 

високу градњу  неодређено 

50% 

4 

техничар одржавања 

информационих система и 

технологија 

5.  
 Ковачевић С. Слободан          

КВ машинске струке, 

неодређено 50% 

29  домар школе 

6.  
Миловановић М. Снежана 

техничар услуживања 

неодређено 100% 

10  хигијеничар   

7.  
 Савић В. Десанка 
дактилограф, III класа 

неодређено 100% 

33 хигијеничар   

8.  

 Перић С. Драгана средња 

економска школа – продавац 

неодређено 100% 

15 хигијеничар 

9.  
Тешић Р. Сретина 

Средња економска школа- 

продавац, неодређено 100% 

7 хигијеничар 

10.  
Ђурић М. Драгана  
неквалификовани радник, 

неодређено 100% 

23 хигијеничар 
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Презиме, име, звање и 

радни однос 

С
т
а
ж

 

Радно место 

11.  
 Арсић Р. Миланка 
неквалификовани радник, 

неодређено 100% 

28 Хигијеничар 

12.  
 Алексић Ч. Милоратка 
неквалификовани радник, 

 неодређено 100% 

6 Хигијеничар 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА  

5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима 

 

Подручје рада Смер Разред и одељење Број ученика 

Гимназија 

Друштвено-

језички смер 

I1 31 

I2 28 

I3 28 

I4 30 

II1 28 

II2 30 

II3 28 

II4 29 

III1 26 

III2 30 

III3 28 

III4 28 

IV1 31 

IV2 31 

IV3 29 

Природно-

математички смер 

I5 29 

I6 32 

I7 32 

II5 32 

II6 29 

II7 28 

III5 32 

III6 32 

III7 31 

IV5 27 
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IV6 32 

IV7 26 

Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IР 16 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IIР 20 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

рачунарство и 

информатику 

IIIР 20 

 Одељ. за ученике 

са посебним 

способностима за 

спорт 

Iс 20 

Укупно 4 смера 31 одељење 873 ученика 

 

 

У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка. 

5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи  

Образовни 

профил: 

Разред и 

одељ. 

 Број ученика 

Енглески 

језик 

ПРВИ 

Немачки 

језик 

ДРУГИ 

Итали-

јански 

језик 

ДРУГИ 

Франц. 

језик 

ДРУГИ 

Руски 

језик 

ДРУГИ 

Шпански 

језик 

ДРУГИ 

Друштвено 

језички смер 
I 1  31       12 19    

I
2

 29 22    7 
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I 3  28   28   

      I4 30  18  12  

II 1  28 14   14  

II
2

 30 13  17   

II 3  28 12  12  4 

II
4
 29 6 21 1 1  

 III 1  26  26    

III
2

 30   19 11  

III
3
 28   20 8  

III
4
 28 22    6 

IV 1  31  8 23   

IV
2

 31   8 8 15 

IV 3  29 14 15    

Природно 

математички смер 

I
5
 29  24            5 

I
6
 32 9  23   

I
7
 32 27   5  

II
5
 31   18 13  

II
6
 29 18  4  7 

II7 28  28    

III
5
 32  20   12 

III
6
 32 20  6 6  

III
7
 31   30 1  

IV
5
 27   21  6 

IV
6
 32  19  13  

IV
7
 26 13  13   

Одељење за 

ученике са 

посебним 

способностима за 

спорт 

Iс 

20 4  15  1 

Укупно 817 206 198 258 92 63 
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5.1.3. Ванредни ученици 

 

Р.б. 

Ванредни 

ученици 

          Број ученика 

   Разред   друштвено- 

језички смер 

 природно-

матем. смер 

  укупно 

1. први разред 1 - 1 

2. други разред 2 2 4 

3. трећи разред 2 4 6 

4. четврти разред 9 1 10 

Укупно 14 7 21 

 

5.1.4. Путовање ученика до школе 

 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

4 – 6  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 11 17 18 

Други 7 16 17 

Трећи 10 9 20 

Четврти 4 23 18 

У К У П Н О 32 65 73 

 

5.2. РИТАМ РАДА 

5.2.1. Распоред звоњења у школи 

Преподневна смена Поподневна смена 

1. час 730-815 1. час 1345-1430 

2. час 820-905 2. час 1435-1520 

велики одмор 905-930 велики одмор 1520 -1540 

3. час 930-1015 3. час 1540-1625 

4. час 1020-1105 4. час 1630-1715 
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велики одмор 1105-1115 велики одмор 1715-1725 

5. час 1115-1200 5. час 1725-1810 

6. час 1205-1250 6. час 1815-1900 

7. час 1255-1340 7. час 1905-1950 

5.2. РИТАМ РАДА ( КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ ) 

Разпоред  звоњења 

Рб. часа ПРВА СМЕНА Рб. часа ДРУГА СМЕНА 

1. 7,30 - 8,00 1. 13,45 – 14,15 

2. 8,05 -8,35 2. 14,20 – 14,50 

3. 8,40 - 9,10 3. 14,55 – 15,25 

Велики одмор 9,10 - 9,30 Велики одмор 15,25 -15,45 

4. 9,30 - 10,00 4. 15,45 -16,15 

5. 10,05 -10,35 5. 16,20 -16,50 

6. 10,40 -11,10 6. 16,55 -17,25 

7. 11,15 – 11,45 7. 17, 30 -18,00 

 

5.2.2. Распоред смена 

Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног дана. Први 

и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној смени. Смена се 

мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана наредног месеца. Школска 

година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду одвија у поподневној смени, а у 

другом и четвртом у преподневној смени.  

Први час у преподневној смени почиње у 730, а седми се завршава у 1340. У другој, 

поподневној, смени први час почиње у 1345 сати, а седми се завршава у 1950 сати. 

5.2.3. Дан школе 

У школској 2020/2021. години наша школа слави свој 181. рођендан. Тај број година  даје нам за 

право да се похвалимо својом традицијом, постигнућима, искуством, али и непролазном лепотом.  

Ослањајући се на искуство и традицију нове генерације ученика труде се да буду све боље и 

успешније. 
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Своју образовно-васпитну мисију школа је започела давне 1839. године одлуком Намесништва 

''Књажевског достојанства'' . Од тада до данас школа је више пута мењала име, да би 2003. поново 

добила назив Ужичка гимназија. 

Наша школа не би била оно што јесте да не постоји складна интеракција између ђака и професора, 

што је посебно надахнуће за предаваче. Професорски ауторитет стиче се узајамним поштовањем. 

Моје цењене колеге осим што предано, посвећено и одговорно креирају интелектуалну мапу 

младих нараштаја, имају још једну важну мисију – да младе људе науче самопоштовању и открију 

им племенитост коју носе у себи, а да тога често нису ни свесни. На тај начин успех је сигуран, 

што показују бројна признања, награде и дипломе наших ученика. Савремени наставни процес, 

многобројне ваннаставне активности, пројекти и иновације, само су неки од услова да упех буде 

достижнији. Овоме доприноси и квалитетно опремљен радни амбијент који из године у годину 

унапређујемо. 

Ваннаставне активности се реализују кроз велики број разноврсних секција што доприноси 

чињеници да ученици на такмичењима и конкурсима постижу веома добре резултате. Посебно смо 

задовољни резултатима које постижу на пријемним испитима и у даљем школовању. 

Гимназија је препознатљива по мешовитом школском хору, првом ђачком парламенту, књижевним 

сусретима „На пола пута“, вечерима на језицима који се изучавају у школи... 

Организујемо веома успешне екскурзије, излете, спортске турнире, хуманитарне акције, ликовне 

изложбе, сусрете са бившим успешним ученицима. Сарађујемо са Другом сарајевском гимназијом, 

Гимназијом „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, са Уметничко-кореографским колеџом из Санкт 

Петербурга. 

И на спортском плану ученици Ужичке гимназије показују добре резултате. Шеснаест прошлих 

година школа је на нивоу града свеукупни победник ОСИУРС-а , проглашавана за најбољи 

спортски колектив, професори за најуспешније педагоге физичке културе, а ученици за 

најуспешније средњошколске такмичаре. 

Овако успешан наставни и ваннаставни рад ученика прати и успешан рад наставника. Модерна и 

савремена настава је циљ коме теже сви наставници Ужичке гимназије тако да је професионални 

развој запослених и стално стручно усавршавање у овој школи континуиран процес. Резултат тога 

је и успешно учествовање и постигнут успех професора на конкурсима за иновације у настави 

„Креативна школа“. 

Сасвим је сигурно да ће се у будућности отворити још много могућности за нове успехе. На нама 

је да их искористимо за опште добро и добро наших ученика. 

Школа са овако успешном традицијом мора и може још много боље. То је циљ коме теже садашњи 

и будући ученици и професори Ужичке гимназије. 

Дан школе обележен је 16. октобра 2020. године. 
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5.3.  Подела одељења на наставнике и остала задужења  

 

Р. 

бр. 

 

 

Наставник 

 

Оде

ље

њск

и 

ста

реш

ина 

у 

оде

ље

њу 

Наставни 

предмет  

Одељења у којима наставници 

реализују наставу 

Друштвено- 

језички смер 

Природно-

математи. смер 

1. Мирјана 

Благојевић  

I
1
 Српски језик I1,3     III1,2  

2. Биљана 

Грујичић 

I
2
 Српски језик I2,с   Iр   III6,7 

3. Ђурђица 

Судзиловски 

I
3
 Француски језик 

I3,с    III2,3     IV1,2 I6    III6,7     IV4,6 

4. Јелена Ћоровић I
4
 Енглески језик 

I1,2,3,4   III3,4  

5. Снежана  

Јевђовић 
I 5  Физика  I1,2,3,4,с    II4 I5,6,7,р   IIр 

6. Дубравка 

Митрашиновић 

I
6
 

Математика I1 
I6,7 

 

Рачунарство и 

информатика 
 IIIр 

7. Мирјана 

Милошевић 

I7 Рач. и информ. 
I1,2,3,4 

 

I5,6,7 

II5,6,7 

 

8. Дејан Цвијетић Iр Математика III3,4 I5,р 

Рач. и информ.  IIIр 

9. Александар 

Пековић 

Iс    Спорт и тренинг Iс    

Здравље и спорт I1,2,3,4     I5,6 

10. Бранкица 

Скорковић 

II1 Енглески језик II1,2,3,4 IV4,5,6 

11. Биљана 

Шоловић 

II2 Географија II1,2,3,4     I1 II5,6,7,р      I7 

12. Љиљана  

Смиљанић  

II3 Српски језик II1,3  IV1,2  

13. Љубиша 

Вранешевић 

II4 Физичко в. 
II3,4 II5,6, р 

Спорт и здравље IС  
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 Здравље и спорт II1,2,3,4 II5 

14. Саша 

Станојевић  

 II
5

 Биологија I1,2,3,4 

 

I5,6,7  II5,7 

 

15. Славица 

Вељовић  

II6 Хемија  I5,6,7,р   II5,6,7 

Примењене 

науке 

 II5,6,7 

16. Невенка 

Демировић  

II7 Енглески језик   IV1,2,3 II6,7, р 

17. Марија 

Станковић  

IIр 
Математика 

IV2,3 II5,р IV6    

18. Бојана Броћић  III1 Италијански 

језк I1,4     II4    III1    IV1,3 I5     II7     III5    IV5 

19. Мирјана 

Галечић 

III2 Географија Iс III1,2,3,4      I5,6  III5,6,7          

20. Биљана 

Спаловић 
III 3  Ликовна култура I1,2,3,4    II1,2,3,4  

III1,2,3,4   IV1,2,3 
I5,6,7  II5,7   

21. Светлана 

Миловановић 
III

4
 Историја I1,2,3,4    III1,2,3,4  

Религија и 

цивилизација 

III1,4  

  

22. 

Милица      

Зарић 

III5
 

Биологија III4 III5,7,р   IV4,5,6 

Примењене 

науке 2 
III1,2,3 III5 

23. 
Душица 

Ристовић 

III6 Биологија II1,2,3,4    III1,2,3 II6    III6 

Примењене 

науке 2 
 III6 

24. Живојин 

Павловић 

III
7
 Физика  II2  III1,2,3,4   III5,6,7,р 

25. Милена 

Јелисавчић 

IIIр Математика 
 III2 III6,7,р 

26. Милијана 

Аћимовић 
IV

1
 Рачунарство и 

информатика 

IV1,2,3 Iр   IIIр   IV4,5,6 

27. Светлана 

Кнежевић 
IV

2
 Физичко 

васпитање 

I1,2,3,4   IV1,2,3 

 

IV4,5,6 

28. Ружица 

Марјановић 
IV 3  Српски језик II4   IV3 II5,6    IV4 

29. Слободан 

Суботић 

IV4 Математика   
 

II6,7   IV4,5 

30. Цмиљка 

Васовић 

IV
5
 Физика II1   IV1,2,3 IV4,5,6 

31. Гордана 

Даниловић 

IV6 Српски језик II2 II7,р   IV5,6 

32. Соња Ковачевић   проф. 

филозофије  

 III1,3,4    IV1,2,3 IV4,5 

Грађ.васп. III3,4      
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33. Милена 

Стричић 

 Српски језик и 

књиж. 

III3,4 IIIр 

34. Виторовић 

Душица 

 Српски јез и 

књижев. 

I4 I5,6,7    III5 

35. Светлана 

Гавриловић  

 Енглески језик III1,2 III5,6,7,р  

36. Данка 

Ковачевић  

 Енглески језик 
Iс I5,6,7, р  II5 

37. Бранка Вукић  

 

 Руски језик 
I4    II1   III2   IV2 I7  II5  III6    IV5 

Грађ.васп. IV2 IV4,5 

38. Добрина 

Пејовић  

 Француски језик  II2,3 II5,6 

39. Исидора Шиљак   Немачки језик I1,2, с     II1,2,3,4      

III3,4    IV3 

I6,7    II6     

III6    IV6 

40. Милена 

Миленковић 

 Шпански језик 
I2,с     II3    III4    IV2 I5    II6     III5    IV4 

41. Јелена Ристовић  Латински језик I1,2,3,4,с  

II1,2,3,4  

 

I5,6,7 

42. Душица Илић   Историја II1,2,3,4    IV1,2,3 II5,6 

43. Будимир 

Радојчић 

 Историја Iс Iр     II7,р 

44. Снежана 

Недељковић 

 Историја  I5,6,7     III5,6,7      

 

45. Драгана Ђурић   Психологија II3,4 II5,6,7,р 

46. Милка Павловић  Психологија II1,2 IIIр 

47. 

 

Катарина 

Секулић Илић 

 Математика  
II1,2,3,4     IV1  

Рачунарство и 

информатика  
IV1,2,3 IV4,5,6 

48. Анка 

Мисаиловић 

 Рачунарство и 

информатика 
I1,2,3,4    III1,2,3,4 I5,6,7    III5,6 

49. Биљана Ристић  Рачунарство и 

информатика 

 
Iр    IIр   IIIр 

Савремене 

технологије и 

предузетништво 

III1,2,3,4 

 

50. Александар 

Алексић 

 Рачунарство и 

информатика 
 

Iр    IIр   IIIр 

Савремене 

технологије и 

предузетништво 

 

III5,7 

51. Тодоровић 

Емилија 

 Рачунарство и 

информатика од 

Iс II1,2,3,4 
II5,6,7  III7 
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9.11. 

52. Радмила 

 Бошњаковић 

 Математика II1,2,3,4     IV1  

Рачунарство и 

информатика 
IV1,2,3 IV4,5,6 

Савремене 

технологије и 

предузетништво 

 III6 

53. Желимирка 

Глинтић 

 Математика I2,3,с  

Рачунарство и 

информатика 
II1,2,3 Iс 

54. Мира 

Марјановић 

 Математика I4    III1 III5 

Рачунарство и 

информатика 
III1,2,3,4 III5,6,7 

55. Катарина 

Смиљанић 

 Филозофија  IV6 

Појединац, 

група, друштво 

 

I1,2,3,4    II1,2,3,4 

 

I5,6,7 

Грађ.васп.  IV6 

Религија и 

цивилизација 
III2  

56. Борис Илић  Социологија IV1,2,3 IV4,5,6 

Устав и право 

грађана 
IV3 IV4,5,6 

Грађ.васп. IV1,3  

57. Зорица 

Старчевић 

 Филозофија III2 III5,6,7 

Грађ.васп. III1,2 III5,6,7,р 

58. Миломирка 

Радовановић 

 Устав и права 

грађ. 
IV1,2  

59. Кристина 

Ратковић 

 Географија I2,3,4 Iр 

Примењене 

науке 

I1,2,3,4 
I5 

60. Мирјана 

Митрашиновић 

 
Биологија Iс  

61. Оливера 

Куљанин 

 
Хемија Iс III5,7 

62. Драгица 

Селаковић 

 
Хемија I1,2,3,4 IIр    III6    IV4,5,6 

63. Мирјана 

Којадиновић  

 Хемија II1,2,3,4  

Примењене 

науке 
 I6,7 

64. Данијела Савић  
Физика II3 II5,6,7 

65. Зоран Жупић  Музичка 

култура 

I1,2,3,4    II1,2,3,4     

III1,2,3,4    IV1,2.3 

I5,6,7,р    II5,6,7 

66. Драган 

Вићентић  

 Ликовна култура  II6     IIIр 

Уметност и 

дизајн 
III2,4 III5,7 
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67. Биљана 

Милојевић 

 Уметност и 

дизајн 
III1,3 III6 

68. Горан 

Ковачевић   

 Физичко 

васпитање 
II1,2    III1,2,3,4     II7     III5,6,7 

69. Вукашин 

Тарабић 

 Физичко 

васпитање 
 I5,6,7, р    IIIр 

Здравље и спорт I7 II6,7 

70. Јанко Божовић   Верска настава I1,2,3,4,с      III1,2,3,4    

IV1,2,3    

I5,6,7,р    III5,6   

IV4,5,6   

71. Богдан Милић  Верска настава II1,2,3,4     II5,6,7,р     III7,р 

72. Ивана Јанковић  Религија и 

цивилизација 
III3 III5,6,7 

73. Светлана 

Стојановић 

 Образовање за 

одрживи развој 
III1,2,3,4 III5,6,7 

 

74. 

 

Нинослава 

Јовановић 

  

Језик, медији и 

култура 

 

I1,2,3,4     II1,2,3,4 

 

I5,6,7      II5,7 

Грађ.васп. I1,2,3,4,с     II1,2 I5,6,7,р      

75. Јована 

Гавриловић 

 Грађ.васп. до 

16.11. 
II3,4 II5,6,7, р 

76. Ирина Гудурић  Грађ.васп. од 

13.04. 
II3,4 II5,6,7, р 

 

 



28 

 

 

5.4.1. Структура 40-то часовне радне недеље за школску 2020/21 годину 

Попуњена појединачна структура 40-то часовне радне недеље за комбиновану методу рада ( редовна и онлајн 30+15 )за школску 2020/21 годину налази се у посебном документу 

и саставни је део ГПР за ову школску годину. 
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1. Даниловић Гордана II2 II7,р   IV5,6 Српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

2. Смиљанић Љиљана II1,3  IV1,2  Српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

3. Марјановић Ружица II4   IV3 II5,6    IV4 Српски језик и 

књижевн. 
19 2 1 1 1  10  1 1 1 1 1 1     40 

4. Благојевић Мирјана I1,3     III1,2  Српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

5. Грујичић Биљана I2   Iр,с    III6,7 Српски језик и 

књижевн. 
18 2 1 1 1 1 10 1 1  1 1 1 1     40 

6. Виторовић Душица I4 I5,6,7    III5 
Српски језик и 

књижевн. 
19 2  1 2 1 10  1  1 1 1 1     40 

7. Стричић Милена  III3,4 IIIр Српски језик и 

књижевн. 
13 1  1 1  7     1 1 1     26 

8. Гавриловић Светлана III1,2 III5,6,7,р  Енглески језик 18 2  1 1 1 10 1 1  1 1 1 2     40 

9. Скорковић Бранкица   II1,2,3,4 IV44,5,6 Енглески језик 18 2 1 1 1 1 10  1 1 1 1 1 1     40 

10. Демировић Невенка   IV1,2,3 II6,7, р Енглески језик 18 2 1 1  2 10  1 1 1 1 1 1     40 

11. Ћорoвић Јелена I1,2,3,4   III3,4  Енглески језик 18 2 1 1  2 10  1 1 1  1 1   1  40 

12. Ковачевић Данка  
 I5,6,7, р,с   II5 Енглески језик  

13 

 
1  1 1  7     1 1 1     26 

13. Вукић Бранка 

I4    II1   III2   

IV2 

I7  II5  III6    

IV5 
Руски језик 8 1  1 0,5  6  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5     22 

 
IV2 IV4,5 Грађ.васп. 3                  

14. Судзиловски Ђурђица 
I3    III2,3     

IV1,2 

I6,с    III6,7     

IV4,6 
Француски јез. 18 2 1 1 1 1 10  1 1   1 2   1  40 
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15. Пејовић Добрина  II2,3 II5,6 Француски јез. 6 1  0,5  1 3  0,5    0,5 0,5     13 

16. Шиљак Исидора 
I1,2     II1,2,3,4      

III3,4    IV3 

I6,7,с     II6     

III6    IV6 
Немачки јез. 

18 

 
2  1 1 2 11  1 1 1 1 1 2     44 

17. Броћић Бојана 
I1,4     II4    III1    

IV1,3 

I5     II7     

III5    IV5 
Италијан. јез. 18 2 1 1 1 1 10  1 1   1        2   1  40 

18. Миленковић Милена 
I2     II3    III4    

IV2 

I5,с     II6     

III5    IV4 
Шпански јез. 8 1  0,5  1 4  0,5    0,5 0,5     16 

19. Ристовић Јелена 
I1,2,3,4  

II1,2,3,4  

I5,6,7,с 
Латински јез. 24 2  2  2 12  1  1  1 2   1  48 

20. Ђурић Драгана II3,4, II5,6,7,р Психологија 12   1  1 6 1  0,5   0,5 2     24 

21. Павловић Милка II1,2 IIIр Психологија 6   1   3      1 1     
12 

 

22. Ковачевић Соња  III1,3,4   IV1,2,3 IV4,5 Филозофија 20   1 2 1 10  1 1  1 1 1   1  40 

23. 

 

Старчевић Зорица 
III2 III5,6,7 

Филозофија 

 

8 

   1 1  6  1 1 1   1     25 

III1,2 III5,6,7,р Грађ.васп. 5 

24. Смиљанић Катарина  

 IV6 Филозофија 2 

  1 1  6   1 1   1   1  24 

I1,2,3,4   II1,2,3,4 I5,6,7 Појед.група.дру 7 

 IV6 Грађ.васп. 1 

III2 
 Религија и 

цивилизација 
2 

25. Илић Борис 

IV1,2,3 IV4,5,6 Социологија 18 

  1 1 2 10  1 1   1 2   1  40 IV3 IV4,5,6 Устав 1 

IV1,3  Грађ.васп. 1 

26. 
Радовановић 

Миломирка 
IV1,2  Устав 2      1   0,5   0,5      4 

27. Суботић Слободан  II6,7   IV4,5 Математика 18 2 1 1  2 10  1 1 1 1 1    1  40 

28. Јелисавчић Милена  III2 III6,7,р Математика 18 2 1 1  2 10  1  1 1 1 1   1  40 
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29. Станковић Марија IV2,3 IV6   II5,р 
Математика 

 
18 2 1 1  2 10  1 1 1 1 1    1  40 

30. 

 
Секулић Катарина 

II1,2,3,4     IV1  Математика 10 
2  2  2 10  1   1 1 1   1 1 40 

IV1,2,3 IV4,5,6 Рачунарство 8 

31. 
Митрашиновић 

Дубравка 

I1 I6,7 Математика 11 
2 1 1 1 2 10  1   1 1 1   1  40 

 IIIр Рачунарство 7 

32. Аћимовић Милијана 

IV1,2,3 IV4,5,6 Рачунарство 11 

1  1 1 1 10  1 1 1  1 1   1  40 

 IIIр Оперативни 

системи 
3 

 Iр Рачунарски 

системи 
2 

Примена рачунара I  2 

33. Цвијетић Дејан 
III3,4 I5 Математика 

15 

 2 1 
1 

 
 1 10  1  1 1 1 1   1  40 

 IIIр Програмирање III 4 

34. Милошевић Мирјана I1,2,3,4 
I5,6,7 

II5,6,7 
Рачунарство 20 1 1 1 1 1 10    1 1 1 1   1  40 

35. Мисаиловић Анка 
I1,2,3,4    

III1,2,3,4 
I5,6,7    III5,6 Рачунарство 20 1  1  2 10   1  1 1 2   1  40 

36.  Ристић Биљана  

III1,2,3,4  Савремене 

технологије 
10 

1  1 1 1 10 1 1 1   1 1   1  
40 

 Iр Програмирање I 3 

 IIр    Програмирање II 4 

 IIIр Програмирање III 3                  

37. Aлексић Александар 

 

 

III5,7 Савремене 

технологије 
16 1  1 1 2 10  1 1   1 1  1   

40 
 

IIр   

Оперативни 

системи и 

рачунарске мреже 

2                  

Примена рачунара 2                  
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II 

 Iр Програмирање I                   

38. Бошњаковић Радмила  

II1,2,3,4 
II5,6,7     Iс      

III7 

Рачунарство и 

информатика 19 

1 1  2 10   1  1 1 1   1   40  III7 Савремене 

технологије и 

предузетништво 

2 

39. Глинтић Желимирка  

I2,3 Iс Математика 12 

2  2  2 10  1   1 1 1   1 1 40 
II1,2,3 Iс 

Рачунарство и 

информатика 
8 

40. Марјановић Мира  

I4    III1 III5 Математика 12 

2  2  2 10  1   1 1 1   1 1 40 
III1,2,3,4 III5,6,7 

Рачунарство и 

информатика 
8 

41. 

 

Станојевић Саша 

 

I1,2,3,4 I5,6,7  II5,7 Биологија 20  1 1 1 2 10  1   1 1 1   1  40 

42. Зарић Милица 
III4 

III5,7,р   

IV4,5,6 
Биологија 

20 

 
 1 1 1 1 11   1 1 1 1 1   1  

44 

III1,2,3 III5 Примењене науке 2 2   1               

43. Ристовић Душица 

II1,2,3,4    

III1,2,3 
II6    III6 Биологија 20  1 1 1 1 11   1 1 1 1 1   1  

44 

 III6 Примењене науке 2 2   1               

44. 
Митрашиновић 

Мирјана 
 Iс Биологија 2   1   1            4 

45. Павловић Живојин 
II2  III1,2,3,4 III5,6,7,р Физика 

23 

 
 1 2  2 12  1  1 1 1 1   1  46 

46. Васовић Цмиљка II1   IV1,2,3 IV4,5,6 Физика 21  1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1      42 

47. Јевђовић Снежана I1,2,3,4    II4 I5,6,7,р,с   IIр Физика 23  1 2 1 1 12  1  1 1 1 1   1  46 

48. Савић Данијела  II3 II5,6,7 Физика 14   2 1  7  1 1  1 1      28 
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49. Вељовић Славица 

 I5,6,7,р   

II5,6,7 
Хемија 20  1 1 1 1 11 1 1  1 1 1 1   1  

44 

 II5,6,7 Примењене науке 2                  

50. Селаковић Драгица I2,3,4 
IIр    III6    

IV4,5,6 
Хемија 20  1 2 1  10  1 1 1 1 1 1     40 

51. Куљанин Оливера  III5,7,с Хемија 10   1  1 5  0,5  1  0,5 0,5   0,5  20 

52. Којадиновић Мирјана 
II1,2,3,4  Хемија 8 

  1  1 5  0,5  1  0,5 0,5   0,5  16 
 I6,7 Примењене науке 2 

53. Галечић Мирјана 
III1,2,3,4      III5,6,7  

I5,6,с            
Географија 20  1  1 1 10  1 1 1  1 2   1  40 

54. Шоловић Биљана II1,2,3,4     I1 II5,6,7,р      I7 Географија 20  1  1 1 10  1 1 1  1 2   1  40 

55. Ратковић Кристина  
I2,3,4 Iр Географија 

 

8 
  1  1 5       1    1 

20 

 I5 Примењене науке 2   1               

56. 
Миловановић 

Светлана  

I1,2,3,4    

III1,2,3,4 

I1,2,3,4    

III1,2,3,4 

Историја 20  1 1  1 11  1  1 2 1 1   1  

44 

III1,4  Религија и 

цивилизација 
2   1               

57. Радојчић Будимир   Iр,с     II7,р Историја 8   1   4 1 1  1        16 

58. Недељковић Снежана  
 I5,6,7     

III5,6,7      
Историја 12   1  1 6  1 1   1 1     24 

59. Илић Душица 
II1,2,3,4    

IV1,2,3 
II5,6 Историја 21   1 1 1 10  1  1 1 1 2     40 

60. Ковачевић Горан II1,2    III1,2,3,4     II7     III5,6,7 Физичко вас. 20    2 1 10     2 1 3   1  40 

61. Пековић Александар 
 IIIр Спорт и здравље 5 

 1 1 1  5    1 1       20 
I1,2,3,4     I5,6 Здравље и спорт 5 

62. Вранешевић Љубиша II3,4 II5,6, р Физичко вас 
10 

 
 1 2 2  10 1   1 1 1 1     40 
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II1,2,3,4,  II5 Здравље и спорт 5 

 IС Спорт и здравље 5 

63. 
Тарабић Вукашин  

 

 I5,6,7, р    IIIр Физичко вас.  
10 

   1 2  7    1 1 1    1  26 

I7 II6,7 Здрав.и спорт 3 

64. Кнежевић Светлана I1,2,3,4   IV1,2,3 IV4,5,6 Физичко вас. 20  1 1 2 2 10    1 1 1 1     40 

65. Жупић Зоран 

I1,2,3,4    

II1,2,3,4     

III1,2,3,4    

IV1,2.3 

I5,6,7,р    

II5,6,7 
Музичка кул. 22    2 2 11 1  1 1 1 1 1   1  44 

66. Спаловић Биљана 

I1,2,3,4    

II1,2,3,4  III1,2,3   

IV1,2,3 

I5,6,7  II5,7  

III4  
Ликовна кул. 20  1 1 1 1 10  1 1 1  1 1   1  40 

67. Вићентић Драган 
 II6     IIIр Ликовна кул. 2 

  1  1 3      1      12 
III2,4 III5,7 Уметност и дизајн 4 

68. Милојевић Биљана  III1 III3,6 Уметност и дизајн 4   1   2    1        8 

69. Божовић Јанко 

I1,2,3,4      

III1,2,3,4    

IV1,2,3    

I5,6,7,р,с      

III5,6   

IV4,5,6   

Верска настава 8       2 4 1     1      16 

70. Милић Богдан 
II1,2,3,4     II5,6,7,р     

III7,р 
Верска настава 4   1   2    1        8 

71. Јанковић Ивана  III3 III5,6,7 
Религија и 

цивилизација 
4   1   2    1        8 

72. Стојановић Светлана  III1,2,3,4 III5,6,7 
Образовање за 

одрживи развој 
6   1  1 3    1        12 

73. Јовановић Нинослава  

I1,2,3,4     

II1,2,3,4 

 

I5,6,7      II5,7 

Језик, медији и 

култура 10 
  1 1 3 10 1   1 1 1 1     40 

I1,2,3,4     II1,2 I5,6,7,р,с      Грађ.васп. 10 



34 

 

р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ д
р

у
ш

тв
ен

о
-

је
зи

ч
к
и

 с
м

ер
 

п
р

и
р

о
д

н
о

-

м
ат

ем
ат

и
ч

к
и

 

см
ер

 

п
р

ед
м

ет
 

р
ед

о
в
н

а 
н

ас
та

в
а
 

п
и

см
ен

и
 з

ад
ац

и
 

р
аз

р
.с

та
р

еш
и

н
с

тв
о

,о
д

ељ
.з

ај
ед

. 
д

о
д

ат
н

а 

д
о

п
у

н
ск

а,
 

п
р

и
п

р
ем

н
а 

н
ас

та
в
а
 

се
к
ц

и
је

 
п

р
и

п
р

ем
н

и
 и

 

д
р

у
ш

. 
к
о

р
и

сн
и

 

р
ад

  
п

р
и

п
р

ем
ањ

е 
за

 

н
ас

та
в
у

 
р

у
к
.с

тр
у

ч
н

и
м

 

ак
ти

в
о

м
 

п
о

п
р

ав
н

и
 и

 

р
аз

р
ед

н
и

 

и
сп

и
ти

 
м

ат
у

р
ск

и
 и

сп
и

т
 

в
о

ђ
.п

ед
аг

о
ш

. 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
је

 
п

р
и

п
р

ем
а 

за
 

та
к
м

и
ч

ењ
е
 

ст
р

у
ч

н
о

 и
 п

ед
. 

у
са

в
р

ш
ав

ањ
е 

р
ад

 у
ст

р
у

ч
н

и
м

 

о
р

га
н

и
м

а,
 

ти
м

о
в
и

м
а,

 

д
еж

у
р

ст
в
а 

м
ен

то
р

 

п
р

и
п

р
ав

н
и

к
 

к
аб

и
н

ет
и

 и
 

л
аб

о
р

ат
о

р
и

је
 

о
ст

ал
и

 п
о

сл
о

в
и

 

н
ед

ељ
н

а 
н

о
р

м
а
 

74. Гавриловић Јована II3,4 II5,6,7, р Грађ.васп.                    

67. Станковић Емилија   шк.педагог 301 7    1  1 1     40 

68. Радовић Драгана   шк. психолог 15 4    1   20     20 

69. Марковић Славко    библиотекар послови билиотекара3 50,00% и послови помоћника директора4 50,00%  40 

70. Смиљанић Катарина   библиотекар послови билиотекара5 50%  20 

 

 
1  Послови педагога школе (100%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад............................................30 

 2   Послови психолога школе (50%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад............................................15 

 

3    Послови библиотекара школе (50%): 20 сати 

- планирање и програмирање рада са ученицима.................2 

- непосредан рад са ученицима................................................7 

- рад са наставницима и ученицима.........................................2 

- библиотечки информацијски рад...........................................1 

- културна и јавна делатност ....................................................4 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање..................................................4 

4    Послови помоћика директора 50%:   20 сата 

-Организује, руководи и координира  педагошки рад...................10 
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5.4.2. Извештај о присуству наставника акредитованим програмима са бројем часова  

Р.бр Име и презиме Врста стр. спреме 

Број сати за школску 

2020/21.г. 

К1 К2 К3 К4 

1. Вукадин Симовић проф. физчког васпитања ● 2

  

48 24  

2. Даниловић Гордана проф. српског јез. и књ.     

3. Смиљанић Љиљана проф. српског јез. и књ. 24    

4. Марјановић Ружица проф. српског јез. и књ.     

5. Благојевић Мирјана проф. српског јез. и књ. 24    

6. Виторовић Душица проф. српског јез. и књ. 24    

7. Грујичић Биљана проф. српског јез. и књ.     

8. Стричић Милена  проф. српског јез. и књ.     

9. Ковачевић Данка  проф. енглеског језика     

10. Демировић Невенка проф. енглеског jезика     

11. Гавриловић Светлана проф. енглеског језика 2 12   

12. Скорковић Бранкица проф. енглеског језика      

13. Ћоровић Јелена проф. енглеског језика     

14. Вукић Бранка проф. руског језика     

15. Судзиловски Ђурђица проф. францу. jезика 8   8 

16. Пејовић Добрина проф. францу. jезика     

17. Броћић Бојана проф. италија. jезика 8   16 

18. Ристовић Јелена проф. латинског језик     

19. Миленковић Милена  проф. шпанског jезика  24 8  

20. Шиљак Исидора проф. немачког jезика     

21. Ковачевић Горан проф. физичког васп.     

22. Кнежевић Светлана проф. физичког васп.     

23. Вранешевић Љубиша  проф. физичког васп.     

24. Пековић Александар проф. физичког васп.     

25. Тарабић Вукашин проф. физичког васп.     

26. Жупић Зоран проф. музичке културе     

27. Спаловић Биљана проф. ликовне културе 8 12   

28. Вићентић Драган  проф. ликовне културе     

29. Милојевић Биљана проф. ликовне културе     

30 Марковић Славко проф. одбране и заштите 

библиотекар 

    

31. Миловановић Светлана  проф. историје    8 8 

32. Радојчић Будимир проф. историје     

33. Недељковић Снежана проф. историје  10   
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34. Илић Душица проф. историје  10   

35. Галечић Мирјана проф. географије     

36. Шоловић Биљана проф. географије     

37. Ратковић Кристина  проф. географије     

38. Суботић Слободан проф. математике     

39. Марјановић Мира проф. математике  12   

40. Јелисавчић Милена  проф. матеметатике     

41 Станковић Марија проф. математ., рачунар. 16    

42. Аћимовић Милијана проф. рачунар. и информ. 8 8   

43. Секулић Илић Катарина проф. матема, рачуна     

44. Цвијетић Дејан проф. матема, рачуна.  12   

45. Митрашиновић Дубравка проф. матема, рачуна 8 12   

46. Милошевић Мирјана проф. рачунарс. и инфор. 8 12   

47. Мисаиловић Анка проф. рачунарс. и инфор.     

48. Ристић Биљана проф. рачунарс. и инфор. 16    

49. Александар Алексић проф. рачунарс. и инфор.     

50. Бошњаковић Радмила проф. математ, рачунар.     

51. Глинтић Желимирка проф. математ, рачунар.     

52. Васовић Цмиљка проф. физике 24  8 8 

53. Савић Данијела проф. физике 24  8 8 

54. Јевђовић Снежана проф. физике 24  8 8 

55. Павловић Живојин проф. физике 24  8 8 

56. Селаковић Драгица проф. хемије     

57. Вељовић Славица  проф. хемије  10   

58. Куљанин Оливера проф. хемије 8  8 8 

59. Којадиновић Мирјана проф. хемије 8  8 8 

60. Станојевић Саша проф. биологије     

61. Ристовић Душица проф. биологије 8 8 8 8 

62. Зарић Милица проф. биологије     

63. Митрашиновић Мирјана проф. биологије     

64. Радовановић Миломирка проф. социологије      

65. Ковачевић Соња  проф. филозофије      

66. Старчевић Зорица проф. филозофије     

67. Смиљанић Катарина проф. филозофије     

68. Илић Борис  проф. социологије     

69. Ђурић Драгана проф. психологије  8 8 8 

70. Павловић Милка проф. психологије   36  

71. Милић Богдан вероучитељ     

72. Божовић Јанко вероучитељ     
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73. Јанковић Ивана проф. религије и цивили.     

74. Стојановић Светлана проф. одрживи развој.     

75. Јовановић Нинослава проф. грађанског     

76. Гавриловић Јована проф. грађанског     

77. Радовић Драгана проф. психологије 12 12 12 12 

78. Станковић Емилија школски педагог      

79.       

80.       

       

       

Приказан је број сати остварен на акредитованим семинарима, према 

компетенцијама. Извештаји о реализацији индивидуалних планова наставника и стручних 

сарадника део су посебне евиденције.  
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5.5. Извештај о реализацији годишњег фонда часова теоријске, практичне наставе и вежби   

 

 

Р.б. 

 

 

Наставни 

предмет 

Први Други  Трећи Четврти Укупно Степен реализације  

Д-Ј П-М IР Д-Ј П-М IIр Д-Ј П- М Д-Ј П- М Д-Ј П-М IР Д-Ј П-М IР 
 

IIР 

1. 
Српски језик и к. 

 

592 

589 

444 

442 

149 

149 

420 

420 

315 

315 

149 

149 

720 

718 

324 

322 

640 

640 

384 

385 

2372 

2367 

1467 

1464 

149 

149 
99,7 99,7 100 100 

2. Енглески језик 1 
296 

300 

222 

222 

72 

72 

315 

315 

210 

210 

72 

72 

720 

721 

216 

216 

512 

512 

192 

192 

1843 

1848 

 

840 

840 

72 

72 
102,7 100 100 100 

3. Француски јез. 2 
148 

148 

148 

148 
 

148 

148 

148 

148 
 

148 

148 

 

74 

74 

128 

127 

128 

126 

634 

632 

572 

558 
 99,6 97,5  

 

4. Руски језик 2 
74 

74 

74 

74 
 

74 

70 

74 

70 
 

74 

74 
 

74 

74 
 

296 

296 

148 

148 
 100 100  

 

5. Немачки језик 2 
148 

148 
 

74 

72 
 74 

74 

72 

148 

148 

74 

74 

222 

220 

74 

74 

518 

516 

222 

222 

74 

72 
99,6 100 97,2 

 

6. Италија. језик 2 
74 

74 
  

74 

72 
  

74 

72 
 

74 

74 
 

296 

292 
  98,6   

 

7. Шпански језик  
74 

74 
  

74 

70 
  

74 

74 

74 

74 
 

74 

74 

222 

218 
 100 98,1  

 

8. Латински језик 
296 

300 

222 

222 
 

210 

215 
      

506 

515 

222 

222 
 101,7 100  

 

9. Устав и права гр         
128 

128 

96 

96 

128 

128 

96 

96 
 100 100  

 

10. Социологија         
384 

384 

192 

192 

384 

384 

192 

192 
 100 100  

 

11. Психологија    
210 

210 

210 

210 
     

210 

210 

210 

210 
 100 100  

 

12. Филозофија       
288 

287 

216 

216 

384 

384 

192 

192 

672 

671 

408 

408 
 99,8 100  

 

13. Историја 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

210 

210 

210 

74 

74 

432 

432 

216 

216 

384 

380 
 

1322 

1318 

648 

648 

74 

74 
99,6 100 100 

100 
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14. Географија 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

212 

210 

212 

74 

74 

288 

286 

216 

217 
  

794 

798 

 

648 

651 

74 

74 
100,5 100,4 100 

 

15. Биологија 
296 

292 

222 

218 
 

210 

214 

210 

214 
 

288 

288 

324 

324 
 

288 

286 

794 

794 

1044 

1044 
 100 100  

 

16. Математика 
592 

592 

444 

444 

180 

180 

315 

315 

525 

525 

180 

180 

288 

288 

540 

540 

256 

256 

384 

384 

1452 

1452 

1893 

1893 

180 

180 
100 100 100 

100 

17. 
Дискретна 

математика 
     74           

100 

17. Физика 
296 

296 

222 

222 

74 

74 

210 

210 

315 

315 

74 

74 

287 

287 

324 

320 

 

256 

256 

480 

480 

1050 

1050 

 

1341 

1337 

74 

74 
100 99,7 100 

100 

18. Хемија 
296 

296 

222 

222 

69 

69 

 

210 

210 

315 

320 

69 

69 

 

 
324 

315 
 

192 

191 

506 

506 

1053 

1049 

69 

69 
100 99,6 100 

 

19. 
Језик, медији, 

култура 

144 

144 

108 

108 
 

144 

144 

108 

108 

 
    

144 

144 

108 

108 
 100 100  

 

20. Појединац, група 
144 

144 
  

144 

144 
 

 
    

144 

144 

 

  100   
 

21. Здравље и спорт 
144 

144 

108 

108 
 

144 

144 

108 

108 

 
    

144 

144 

108 

108 
 100 100  

 

22. 
Примењене 

науке 
 

108 

108 
  

108 

108 

 
     

108 

108 
  100  

 

23. 
Примена 

рачунара 
  

108 

108 
  

108 

108 
      

108 

108 
  100 

100 

24. Програмирање 1   
139 

139 
  

185 

185 
      

139 

139 
  100 

100 

25. 
Рачунарски 

системи 
  

72 

72 
  

 
      

72 

72 
  100 

 

26 
Оперативни 

системи 
     

74 
          

100 

26. Рачун. и информ. 
296 

296 

222 

222 
 

180 

180 

180 

180 

 

 264 

264 

198 

198 

 

248 

248 

186 

186 

988 

988 

774 

774 
 100 100  

 

27. Музичка култура 
148 

148 

111 

111 

36 

36 

105 

105 

105 

105 

 144 

144 
 

128 

128 
 

525 

525 

216 

216 
 100 100 100 

 

28. Ликовна култура 
148 

148 

111 

111 
 

105 

105 

105 

105 

 144 

144 
 

128 

131 
 

525 

529 

216 

217 
 100,7 100,4  
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До одступања у реализацији наставног плана и програма дошло је због увођења ванредног стања и преласка на рад на 

даљину, личних разлога предметних наставника, обележавања славе, принудног распуста, болести наставника и стручног 

усавршавања наставника. 

У табели су приказани часови редовне наставе (не постоји практична настава и вежбе).  

Р.бр. 
Наставни 

предмет 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

Први разред Први разред Први разред Први разред 
Укупно за 

предмет 

Степен 

реализације 

Годишњи фонд 

часова 

Теорија/вежбе 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1 
Српски језик и 

књижевност 

 

148 

146 
- 

111 

115 
- 

111 

108 
- - - 

370 

369 
- 

  

2. Енглески језик  
148 

74 
- 

74 

72 

- 74 

74 

-         - -       222 

220 
- 

  

3. Историја 74 - 74 - - - - - 148 -   

Р.б Наставни предмет Први Други Трећи Четврти Укупно % 

1. Верска настава 
216 

216 

72 

72 

108 

108 

96 

96 

492 

492 
100 

2. Грађанско васпитање 
288 

287 

216 

210 

252 

252 

224 

224 

980 

973 
99,2 
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71 71 142 

4. Географија 
74 

72 
- 

74 

73 

- - - -  148 

145 
- 

  

5. 
Музичка 

култура 
37 

37 
- - 

- - - - - 37 

37 
- 

  

6. 
Физика 

 
74 

90 
- 

111 

124 

- 111 

111 

- - - 296 

325 
- 

  

7. Хемија 
74 

71 
- 

74 

74 

- -  - - 148 

145 
- 

  

8. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

74 

74 
- 

74 

70 

- 74 

72 

 - - 

222 

216 
- 

  

9. Математика 
185 

181 
- 

185 

183 

- 185 

183 

 - - 555 

547 
- 

  

10. 
Дискретна 

математика 
- - - 

- 74  - - 
74 - 

  

11. Биологија - - - 
- 111 

101 
  -        111 

101 
- 

  

12. Психологија - - 
74 

72 

- - 

72 

 - - 74 

144 
- 

  

13. 
Ликовна 

култура 
- - - 

- 37 
37 

 - - 37 
37 

- 
  

14. 
Социологија 

 
- - - 

- -  - - 
- - 

  

15. 
Филозофија 

 
-  - 

- -  - - 
- - 

  

16. 
Примена 

рачунара 
37 

37 
74 

74 

72 

- - 74 
71 

- - 
37 

109 

222 
145 

 

  

17. Програмирање 
74 

71 
111 

111 

112 

- - 111 

111 

- - 148 

183 

333 

222 

  

18. 
Рачунарски 

системи 
74 

72 
- - 

- -   - 74 

72 
- 

  

19. 

Оперативни 

системи и 

рачунарске 

мреже 

- - 
- 

72 

- 

- 

 - - 

74 

72 
- 

  

20. 

Објектно 

оријентисано 

програмирање 

- - - 

- 37 

36 

111 

108 

- - 

37 
36 

111 
108 
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21. Базе података - - - 
- 37 

37 

37 

36 

- - 70 

37 

103 

36 

  

22. 
Програмске 

парадигме 
- - - 

- - - - - 
- 99 

  

23. 
Веб 

програмирање 
- - - 

- - - - - 
- 66 

  

24. 
Грађанско 

васпитање 
37 

36 
- 

- 

36 

- 37 
36 

- - - 144 

108 
- 

  

25. 
Верска 

настава 
37 

36 
- 

- 

37 

-          37 
36 

- - - 144 

109 
- 

  

УКУПНО 

 

 

3170 

3154 

934 

511 

  

 

 

 

Р.бр. 
Наставни 

предмет 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

СПОРТ 

 

Први разред Први разред Први разред Први разред 
Укупно за 

предмет 

Степен 

реализације 

Годишњи фонд 

часова 

Теорија/вежбе 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. 

Српски језик и 

књ. 

 

148 

145 
-  

     

148 

145 
- 

  

2. 
Енглески 

језик  
37 

38 

37 

37 
 

     
       37  

38 

37 

37 

  

3. Француски - -       - -   
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јез. 2 36 18 36 18 

4. Руски језик 2 - -       - -   

5. 
Немачки језик 

2 

5 ученика 

*реализација 

приказана у табели д-ј 

смера - 72 

 

 

     

- 
72 

 

  

6. 
Италија. језик 

2 
- -  

     
- - 

  

7. 
Шпански 

језик 

1 ученик *реализација 

приказана у табели д-ј 

смера - 73 

 

     
- 

73 
 

  

8. 
Латински 

језик 

74 

74 
-  

     
74 

74 
- 

  

9. Социологија - -       - -   

10. Психологија - -       - -   

11. Филозофија - -       - -   

12. Историја 
74 

71 
-  

     74 

71 
- 

  

13. Географија 
74 

73 
-  

     74 

73 
- 

  

14. Биологија 
74 

72 
-  

     74 

72 
- 

  

15. Математика 
148 

146 
-  

     148 

146 
- 

  

16. 
Физика 

 
74 

73 
-  

     
74 

73 
- 

  

17. Хемија 
74 

74 
-  

     74 

74 
- 

  

18. 
Рачунарство и 

информатика 
 

74 

71 
 

     
- 

74 

71 

  

19. 
Музичка 

култура 
- -  

     
- - 

  

20. 
Ликовна 

култура 
- -  

     
- - 

  

21. 
Спорт и 

тренинг 
37 

37 

74 

72 
 

     
37 

37 

74 

72 

  

22. 
Спорт и 

здравље 
37 

37 

74 

72 
 

     
37 

37 

74 

72 
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23. 
Грађанско 

васпитање  

37 

36 
-  

     
37 

36 
- 

  

24. 
Верска 

настава 

37 

36 
-  

     
37 

\36 
- 

  

УКУПНО 

 

 

925 

1093 

259 

270 
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5.5.1 Блок настава 

У нашој школи не постоји блок настава, већ само вежбе у блоку из рачунарства и информатике.  

5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Вежбе за друштвено-језички смер 

 

 

 

 

Вежбе за природно-математички смер 

Разред Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред Рачунарство и 

информатика 
4 8 74 592 

Други разред Енглески језик 4 8 18,5 148 

Други разред Физика 4 8 18,5 148 

Други разред Хемија 4 8 18,5 148 

Други разред Рачунарство и 

информатика 

4 8 74 592 

Други разред Други страни 

језик 

4 4 18,5 74 

Трећи разред Енглески језик 4 8 18,5 148 

Трећи разред Физика 4 8 18,5 148 

Трећи разред Хемија 4 8 18,5 148 

Трећи разред Други страни 

језик 

4 4 18,5 74 

Трећи разред Рачунарство и 

информатика 

3 6 30 180 

Четврти разред Рачунарство и 

информатика 

4 8 30 240 

Укупно 2640 

Разред Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред Рачунарство 

и 

3 8 74 592 
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Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

информатика 

Други разред Енглески 

језик 

3 6 18,5 111 

Други разред Биологија 3 6 37 222 

Други разред Физика 3 6 37 222 

Други разред Хемија 3 6 37 222 

Други разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 74 444 

Други разред Ликовна 

култура 

3 6 18,5 111 

Други разред Музичка 

култура 

3 6 18,5 111 

Други разред Други страни 

језик 

3 5 18,5 92,5 

Трећи разред Енглески 

језик 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Биологија 3 6 37 222 

Трећи разред Физика 3 6 37 222 

Трећи разред Хемија 3 6 37 222 

Трећи разред Ликовна 

култура 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Музичка 

култура 

3 6 18,5 111 

Трећи разред Други страни 

језик 

3 5 18,5 92,5 

Трећи разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 30 180 

Четврти разред Рачунарство 

и 

информатика 

3 6 30 180 

Укупно 4637 

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 8 16 74 1184 

Други разред 8 16 74 1184 



 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-број  група и ученика 

5.6.1. Изборни предмети 

У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику РС број 46 од 27. 

јула 2001. године и  број 23/2002. године, Просветном гласнику број 5/2001. године, у школи се реализује 

предмета верска настава и грађанског васпитања. Организација наставе спроведи се према званичним 

упутствима Министарства просвете у складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.  

Према препоруци Министарства просвете, првог дана нове школске године професори верске наставе и 

грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и основним садржајем изборних предмета. Након тога 

ученици ће се определити за изборни предмет који ће бити у обавези да похађају у току средњошколског 

образовања. Недељни фонд часова изборних предмета је 1, а годишњи: I разред - 296, II разред - 210, III 

разред - 252 и IV разред – 224.  

 

Наставни 

предмет 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Грађанско 

васпитање 

177 

 

  I 1  26 166    II 1  23 165  III 1  22 145  IV 1  29 

  I 2  17    II 2  28  III 2  18 IV 2  28 

  I 3  22    II 3  19  III 3  24 IV 3  27 

  I 4  19    II 4  26  III 4  23 IV 4  23 

  I 5  27    II 5  24  III 5  23 IV 5  23 

  I 6  18    II 6  11  III 6  23 IV 6  15 

  I7 25    II
7
 19  III

7
 24   

  Iр 13    IIр 16 IIIр 8   

  Iс 13       

Верска 69   I 1  4 57    II 1  6 62  III 1  4 32  IV 1  2 

Трећи разред 8 16 74 1184 

Четврти разред 6 14 30 340 

Укупно 3892 

Напомена: Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа     недељно. 

                   Вежбе у другом разреду  реализују се у редовном распореду по 2 часа     недељно                     

Вежбе у трећем разреду  реализују се у редовном распореду по 2 часа     недељно                    

У  четвртом разреду реализују се по посебном распореду у првом полугодишту 15 (5х3) 

часова,  а у другом 15 (5х3) по групи. 
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настава    I 2  12    II 2  2  III 2  12 IV 2  3 

  I 3  6    II 3  9  III 3  4 IV 3  2 

  I 4  11    II 4  3  III 4  5 IV 4  4 

  I 5  2    II 5  7  III 5  9 IV 5  9 

  I 6  14    II 6  17  III 6  9 IV 6  12 

  I7 7    II
7
 9  III

7
 7   

  Iр 3 IIр 4 IIIр 12   

  Iс 7       

 

5.6.2. Изборни пакети 

У складу са новим наставним планом за први разред гимназијског образовања Ужичка гимназија је 

ученицима понудила следеће изборне пакете: 

.Примењене науке,  2. Појединац, група и друштво,  3. Здравље и спорт,  4. Језик, медији и култура 

 

 

 

Наставни 

предмет 

Први разред Други разред 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Примењене 

науке  

 

71   I1 2 59   II5 8 

  I2 4   II6 28 

  I3 4   II7 23 

  I4 8 - - 

  I5 16 - - 

  I6 19 - - 

  I7 18 - - 

Појединац, 

група и 

друштво 

86 

  I1 15 

66 

  II1 18 

  I2 18   II2 17 

  I3 7   II3 20 

  I4 13   II4 11 

  I5 10 - - 

  I6 10 - - 

  I7 13 - - 

Здравље и 

спорт  

 

 

 

 

126   I 1  19 161   II 1  18 

  I 2  17   II 2  25 

  I 3  19   II 3  21 

  I 4  14   II 4  23 

  I 5  17   II 5  29 
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   I 6  22   II 6  28 

  I7 18   II7 17 

Језик, 

медији и 

култура 

125 

  I1 24 

121 

  II1 22 

  I2 19   II2 19 

  I3 24   II3 15 

  I4 20   II4 24 

  I5 10   II5 25 

  I6 13   II6 - 

  I7 15   II7 16 

 

У складу са новим наставним планом за трећи ичетврти разред разред гимназијиског образовања Ужичка 

гимназија је ученицима понудила следеће изборне пакете: 

1.Образовање за одрживи развој,  2. Уметност и дизајн,  3. Примењене науке 2,  4. Религије и цивилизације, 

5. Савремене технологије и предузетништво 
 

 

Изборни пакети за трећи и четврти разред 

Наставни 

предмет 

Трећи разред Четврти разред 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Бр. 

гр. 
Од. 

Бр. 

уч. 

Образовање 

за одрживи 

развој 

86   III1 2    IV1  

  III2 20   IV2  

  III3 2   IV3  

  III4 26   IV4  

  III5 3   IV5  

  III6 7   IV6  

  III7 26   IV7  

Уметност и 

дизајн 

93   III1 22    IV1  

  III2 12   IV2  

  III3 18   IV3  

  III4 20   IV4  

  III5 4   IV5  

  III6 7   IV6  

  III7 10   IV7  

Примењене 

науке 2. 
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  III1 1 

 

  IV1  

  III2 4   IV2  

  III3 4   IV3  

  III4 0   IV4  

  III5 19   IV5  

  III6 22   IV6  

  III7 0   IV7  
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Религије и 

цивилизац

ије 

99 

  III1 17 

 

  IV1  

  III2 23   IV2  

  III3 12   IV3  

  III4 9   IV4  

  III5 30   IV5  

  III6 2   IV6  

  III7 6   IV7  

Савремене 

технологиј

е и 

предузетни

штво 

80 

  III1 10 

 

  IV1  

  III2 1   IV2  

  III3 14   IV3  

  III4 1   IV4  

  III5 8   IV5  

  III6 26   IV6  

  III7 20   IV7  

 

Извештај о реализацији изборних пакета 

Школске 2020/2021. године, ученици првог и другог разреда, су из пакета од четири изборна 

предмета(Језик, медији и култура; Здравље и спорт; Појединац, група и друштво и Примењене науке) 

бирали два, према својим интересовањима. Предвиђено недељним фондом часова, сваки изабрани предмет 

је у распореду једном недељно. Ученици трећег разреда, од понуђених пет, бирају двa нова изборна 

предмета (Образовање за одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене науке 2, Религије и цивилизације, 

Савремене технологије и предузетништво), која ће слушати у трећем и четвртом разреду по два часа 

недељно.  

          Изборни програми су интердисциплинарног карактера и омогућавају ученицима стицање и развијање  

знања и умења из области које до сада нису биле дефинисане наставним планом и програмом, а у циљу 

задовољавања њихових интересовања и потреба. 

Настава ових програма остварује се првенствено путем откривања, истраживања, рада на пројекту, 

презентација итд, што омогућава развијање одређених вештина код ученика, откривање нових 

интересовања, подстиче радозналост и усавршавање  рада и функционисања у групи. Наставник је 

организатор и координатор свих активности ученика. Наставник прати начин на који ученици учествују у 

активностима, како прикупљају податке, како аргументују. Такође, прати и вреднује  међусобну сарадњу, 

решавање сукоба, превазилажење тешкоћа, креативност. 

Настава изборних предмета организована је онлај, a планиране активности изостале су због  ситуације 

изазване пандемијом вируса ковид-19. 

 

Језик, медији и култура 

Циљ учења програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских 

вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у 

савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој. 

У првој години у оквиру поменутог предмета изучавали смо три модула: Јавни наступ, Креатори и 

примаоци медијских порука и вредности. 
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У другој години: Медији и забава- популарне експресивне форме, Аматерска култура и креативни 

активизам и Идентитет у дигиталном окружењу. 

На часовима који су осмишљени у духу савремених видова наставе, коришћене су методе и наставна 

дигитална средства која би подстакла ученике на писање,  заинтересовалаих за улогу медија у савременом  

друштву и њихов доминантни значај у креирању ставова и активном учествовању у друштвеном животу.  

Ученици су решавали  задатке и упознали се са савременим вештинама комуникација и начинима 

лепог изражавања. Својим радовима показали су разумевање  културе, језичке, визуелне као и значај који 

она има у цивилизацијском контексту. 

Нинослава Јовановић 

 

 

Здравље и спорт 

Циљ овог предмета је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и 

унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 

У првој години у оквиру овог предмета изучавали смо три модула: Спорт и психоактивне сустанце, 

Физичке активности и репродуктивно здравље и Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и 

рекреацији. Поред ова три модула ученици су радили и интервију са спортистима из наше школе. 

У другој години у оквиру овог предмета исто смо као и у првој години, изучавали три модула: 

Здравље и психоактивне супстанце, Наука у служби вежбања и здравља и Физичко вежбање, спорт и 

рекреација. 

Љубиша Вранешевић 

Појединац, група, друштво 

Ове школске године предмет „Појединац, група и друштво“ пратили су ученици првог и другог 

разреда. Циљ овог програма је критичко сагледавање  актуелних феномена у нашем друштву, као и  односа 

појединца са другима, улоге у групи и околности које на то утичу. 

У првој години обрађивали смо теме у оквиру модула „Од узора и идола до вође и следбеника“. 

Покушали смо да откријемо на који начин бирамо узоре и идоле и какав је њихов утицај на нас као 

појединце. Ко су биле вође некада, а ко су вође данас. У другом модулу, „Усамљеност, одбаченост, 

отуђеност“, направили смо разлику између појмова усамљености и самоће, као и узроке и последице ових 

појава. Посебну пажњу посветили смо самоћи старих људи. 

У другој години, овај програм базиран је на критичком сагледавању утицаја традиције на савремено 

друштво, а и то шта би то исто друштво могло оставити као традицију будућим генерацијама и то кроз 

област „Лекције прошлости, перспективе будућности“. Друга област „Култура и идентитет“, бави се 

проучавањем фактора који утичу на формирање идентитета као што су: породица, друштво, религија и 

култура. Упоређујући прошлост и садашњост, као и глобално и локално, ученици могу утврдити утицај 

одређених фактора на личном примеру, али и на примеру групе. Велика пажња посвећена је утицају 

масовних медија на формирање идентита. 

Ученици су у време ванредног стања и новонасталих околности, у којима се настава одржавала на 

даљину, показали зрелост и посвећеност у изради задатака које су, углавном, радили у групама. Користили 
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су могућности савремене технологије и направили значајан број вредних и занимљивих радова кроз које су, 

између осталог, приказали и њихово виђење ситуације у којој смо се нашли. 

Катарина Смиљанић 

 

Примењене науке 

Предмет примењене науке је замишљен да помогне ученицима да развију одговарајуће компетенције 

које ће им омогућити да иду у корак са временом. Ученици су мултидисциплинарним приступом кроз 

истраживачки рад изучавали природне појаве и процесе, научне идеје и оспособљавали се за реализацију 

идеја кроз пројекте. 

У првом разреду активности су реализоване кроз два модула: „Увод у научно истраживање“ и „Мој 

пројекат“. Ученици су у току првог полугодишта упознати са методологијом научно истраживачког рада и 

кроз рад у групама на понуђеним темама узели активно учешће у изради сопствених радова. Присуство 

радионицама и трибинама у оквиру Недеље науке, реализоване на више пунктова у граду у току друге 

недеље септембра, ученицима је приближило значај, важност и употребну вредност науке у савременом 

друштву. У другом полугодишту ученици су по сопственом избору радили на индивидуалним пројектима у 

оквиру група, размењујући материјал, искуства и сазнања преко Google classroom платформе.  

У другом разреду, ученици сваког одељења су у оквиру мањих група у којима су поделили задужења, 

односно предмет истраживања, формулисали истраживачки задатак за сваку групу, истраживали, правили 

селекцију садржаја, развијајући критичко мишљење и предузетнички дух. Активности ученика другог 

разреда природно – математичког смера су обједињене у кратком филму „Вода“ у коме су аутентични 

снимци и фотографије из предузећа и установа које су посетили и експеримената које су осмислили и 

урадили. На угледном часу у амфитеатру Ужичке гимназије је презентован рад сва три одељења. За време 

ванредног стања и учења на даљину ученици су реализовали активности везане за тему „Исхрана и квалитет 

хране“, користећи у тим условима доступне изворе. 

Мирјана Којадиновић и Кристина Ратковић 

 

 

 

 

Уметност и дизајн 

 

Ужичко „Коло српских сестара“, уз литерарни, организовало је трећи ликовни конкурс, на којем су 

учествовали ученици средњих школа. Задатак је био да се ликовно одговори на једну од тема, која је носила 

назив „Мајка“, док је друга тема везана за нашу значајну сликарку Надежду Петровић.  

Ученица Ужичке гимназије, Александра Милојковић, која похађа предмет Уметност и дизајн, из 

одељења III4, добила је Трећу награду на поменутом конкурсу.  

Александра је радом на тему „Мајка“, одговорила зрелим ликовним ставом и оригиналним приступом. 

Спонтан и сугестиван, рад са веома занимљивом идејом, показује како се на креативан начин долази до 

необичног ликовног дела.  

За Александру и све најуспешније ученике обезбеђене су књиге и новчане награде.  
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Честитамо Александри на успеху! 

Александра је узела учешће и у Међународном ликовном конкурсу, са слободном темом у 

организацији Дечјег села „Мали битољски Монмартр“ у Битољу у Македонији. 

У првом полугодишту ученици који похађају предмет Уметност и дизајн реализовали су угледне 

часове.  

Угледни часови у одељењима III4 и III5 реализовани су у Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 

11:50 до 13:30 часова, 30.октобра 2020. године.   

Ученици III4 одељења, реализовали су презентацију на тему Луис Бурге. Ученици III5 одељења,  

реализовали су презентацију  на тему Аниш Капур. Угледним часовима су присуствовали ученици одељења 

III4 и III5, разредни старешина III5, професорка Милица Зарић и школски педагог Емилија Станковић. 

Угледни часови у одељењима III2 и III7 су реализовани у Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 

11:50 до 13:30 часова, 06. новембра 2020. године.   

Ученици III2 одељења, реализовали су презентацију на тему Гобекли Тепе. Ученици III7 одељења, 

реализовали су презентацију на тему Кеопсова пирамида. Часу су присуствовали ученици одељења III2, и 

III7, директор школе, Вукадин Симовић и школски психолог, Драгана Радовић. 

Ученици III2, III4, III5 и III7 који похађају наставу  предмета Уметност и дизајн, у току децембра месеца 

започели су рад на пројектној настави из области Аналогне фотографије, „Сликање светлошћу-Аналогна 

фотографија“, са темом „Живот Гимназије виђен очима ученика“. Практични рад пројекта је започет у 

месецу децембру, и наставио се у другом полугодишту. Продукт ове наставе је реализован у виду 

фотографија ученика и крајем школске године радови ученика биће постављени у холу школе. 

 

Драган Вићентић 

 

Савремене технологије и предузетништво 

 

           Ове школске године изборни предмет Савремене технологије ученици трећег разреда прате први пут. 

Циљ овог изборног програма је развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и 

савесно коришћење савремених технологија и спремности за континуирано праћење развоја савремених 

технологија зарад даљег личног и професионалног развоја. 

Прва тема коју смо обрађивали била је „Безбедност и приватност на мрежи“, кроз коју смо 

анализирали позитивне и негативне аспекте технолошког развоја на друштво и квалитет живота, 

расправљали смо о етичким питањима која намеће технолошки развој, а који се тиче интелектуалне својине, 

ауторских права, али и права појединаца на приватност. Посебан акценат је стављен на понашање на 

мрежама и безбедно коришћење интернета, као и на појаву дигиталног насиља и начине на које се насиље у 

виртуелном свету може идентификовати и спречити. 

Следећа тема се односила на „Паметне градове“. Ученици су се прво упознали са појмовима 

„интернета ствари“ (Internet of Things) и паметног окружења (паметних градова, кућа, канцеларија, 
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учионица итд.), а затим су се бавили позитивним и негативним утицајем „паметних ствари“ на, друштво, 

животну средину и приватност корисника. 

Последња тема се односила на „Вештачку интелигенцију“, кроз коју су се ученици упознали са појмом 

и врстама машинског учења и његовом применом, развојем вештачке интелигенције и различитим 

аспектима примене вештачке интелигенције у свакодневном животу, али и предвиђањем даљег развоја и 

утицаја који ће она имати на људско друштво. 

Због епидемиолошке ситуације која је била актуелна током школске године, настава се у највећој мери 

одвијала онлајн. И поред тога ученици су показали интересовање, посвећеност и креативност кроз радове 

које су урадили.  

Ове школске године овај предмет водили су професори Радмила Бошњаковић, Биљана Ристић и 

Александар Алексић 

 

Биљана Ристић 

 

 

Религије и цивилизације 

Ученици трећег разреда гимназије изучавали су изборни предмет Религије и цивилизације. Планом и 

програмом, овај предмет је заступљен са два часа недељно. Ученици који су изабрали овај предмет у трећој 

години, у обавези су да га похађају и у четвртој години. 

Циључења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно 

критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да 

уваже идентитете других и другачијих. 

У првој години издвојене су четири главне теме (а свака од њих укључује и бројне подтеме које се 

изборно могу изучавати). Главне теме су у директној вези са исходима које ученик треба да достигне: 

Цивилизација; Човек и свет – култура и природа; Добро и зло и Универзалне религије, религијска веровања 

и религијски обреди 

Овај програм, као и други изборни програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и 

васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. То се постиже тако што ученици путем 

истраживачког и пројектног рада на темама остварују исходе који су дати на нивоу целог програма. 

Због новонасталих околности, изазваних пандемијом вируса ковид-19, настава се одржавала на 

даљину. 

 

Катарина Смиљанић 
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Примењене науке 2 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и технолошке 

компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за 

одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике. 

У овој школској години у оквиру наставе Примењених наука 2 истраживали смо савремена достигнућа 

у оквиру области: Од музике до буке,  Енергија природе,  Примена програмирања у савременом друштву, 

Погони садашњости и будућности.  Према упутсвима професора, ученици су истраживали различите 

области савременог начина живота и примену науке у решавању проблема и унапређење квалитета живота 

и животне средине.  Крајњи резултат ученичких истраживања на различите теме биле су презентације које 

су постављене на Гугл учионицама. 

 

Душица Ристовић 

 

Образовање за одрживи развој 

           Циљ учења овог програма је да ученици допринесу очувању и унапређењу животне средине, како на 

локалном, тако и на глобалном нивоу, што постижу уз помоћ различитих метода: 

- искуственим учењем, 

- преиспитивањем сопствених ставова, 

- критичком анализом појава и процеса и појава, 

- анализом сопственог понашања у односу на животну средину,  

- променом постојећих навика у понашању, 

- учествовањем у различитим акцијама у локалној средини које су усмерене ка очувању и унапређењу 

животне средине 

Током школске 2020/2021. изучавали смо изборни програм Образовање за одрживи развој са 

ученицима трећег разреда. Обрађене су следеће теме:  

- Образовање за одрживи развој, шта представља и који су циљеви, 

- Производња и потрошња енергије 

- Климатске промене 

- Биодиверзитет и екосистемске услуге 

За сваку од тема су рађени различити пројектни задаци на основу упустава наставника. 

 

Светлана Стојановић 
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5.6.3. Извештај о факултативним активностима   

 

 

Р.б. 

   

Факултативне и 

ваннаставне активности 

Р А З Р Е Д 

I II III IV 

1. Екскурзије - -  - 

2. Излети        један дан 

3. Стваралачке и слободне 

активности 

30-60    30-60    30-60    30-60    

4. Хор 4 часа недељно (144 укупно) 

5. Културна и јавна 

делатност школе 

6-10 дана 

 

5.6.4. Успех по смеровима и разредима 

 

Раз. Смер 

 

 

Успех ученика који су 

завршили разред 

Упућени на 

поправни 

Неоцењени Упућени да 

понављају 

разред 

Одл

. 

Врд

. 

Доб

. 

Дов

. 

Ук. Ук. % Ук. % Ук. % 

 

I 

 

Друш.-јез. 51 62 3 - 116 - - - - - - 

Прир.-мат. 68 18 1 -   87 - - - - - - 

 Iр 12    8 - - 20 -

 

-

 

-

 

-

 

-

 

- 

- - - - - 

 

II 

Друш.-јез. 61 46 5 - 112 - - - - - - 

Прир.-мат. 84 11 - - 95 - - - - - - 

        IIр 18 2 - - 20 - - - - - - 

 

III 

Друш.-јез. 41 45 4 1 91 - - - - - - 

Прир.- мат. 54 29 2 - 85 - - - - - - 

 

IV 

Друш.-јез. 69 37 4 - 110 - - - - - - 

Прир.- мат. 76 13 - - 89 - - - - - - 

Укупно 534 271 19 1 825 - - - - - - 

 

 

 

Структура средње оцене по наставним предметима и разредима 

 

Р.б 

 

Наставни предмет 

 

Број 

ученика 

Средња оцена 

Први 

разред 

Други 

разред 

Трећи 

разред 

Четврти 
разред 
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1. Српски језик и књижевн. 825 223 227 176 199 

2. Енглески језик 825 223 227 176 199 

4. Француски језик 245 52 75 65 53 

6. Руски језик 90 28 26 21 15 

7. Шпански језик 71 11 18 21 21 

8. Немачки језик 201 63 42 27 69 

9. Италијански језик 178 49 46 42 41 

10. Латински језик 335 223 112 - - 

11. Устав и права грађана 199 - - - 199 

12. Социологија 199 - - - 199 

13. Психологија  - 227   

14. Филозофија 375 - - 176 199 

15. Историја 541 223 227 91 - 

16. Географија 605 223 227 91 - 

17. Биологија 649 223 227 - 199 

18. Математика 825 223 227 176 199 

19. Физика 825 223 227 176 199 

20. Хемија 539 223 227 -     89 

21. Рачунарство и информ. 825 223 227 176 199 

22. Музичка култура 651 223 227   91 110 

23. Ликовна култура 612 223 227  91 110 

24. Физичко васпитање 788 220 218 158 191 

25. Примењене науке 144 72 72 - - 

26. Појединац, група, 
дурштво 

151 68 83 - - 

27. Здравље и спорт 271 142 129 - - 

28. Језик, медији и култура 253 123 130 - - 

29. Владање 825 223 227 176 199 

 

Средња оцена по разредима:  1. Први – 4,45; 2. Други – 4,56; 3. Трећи – 4,37; 4. Четврти – 4,55. Укупна 

средња оцена је 4,48. 

 

 

5.6.5. Такмичења у школској 2020/21. години 

Сваке године ученици Ужичке гимназије показују добре резултате на свим такмичењима. Тиме 

настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису изостали добри резултати. 

Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на свим такмичењима које је организовало Министарство 

просвете, Министарство науке и заштите животне средине, и разна спортска и друга удружења. 

Најуспешније ученике школа је наградила пригодном књигом. 

Наставни 

предмет 

Број ученика на такмичењу 

Општинско Окружно Републичко 
Српска 

олимпијада 

У I II III У I II III У I II III У I II III 
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Српски језик и 

књижевност 
- - - - 2 -   1 1 - - - - - - - - 

Енглески језик - - - - 6 - 2 2 3 - - -     

Француски 

језик 
- - - - - -   - - - - - - - - - - 

Италијански 

језик 
- - - - 1 -   - 1 1 - - - - - - - 

Немачки језик - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Шпански језик - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Историја 21 - - 5 5 -   - - - - - - - - - - 

Биологија - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Математика 20 4 4 4 12 2 1 3 3 1 2 - - - - - 

Математика 

„Мислиша“ 
- - - - - - - - 55 5 4 10 - - - - 

Математички 

турнир 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Програмирање - - - - 9 - - - - - - - - - - - 

Физика 17 6 5 5 15 4 5 3 6 1 2 2 1 - - - 

Хемија - - - - - -   - - - - - - - - - - 

Географија 9 9 - - 9 5 4 - 4 - - -     

Укупно 67 19 9 14 59 11 13 10 72 7 10 12 1 - - - 

преглед учешћа (У) и резултата (I, II, III. награда) ученика постигнутих на свим нивоима такмичења у школској 

2020/21. Години 

 

 

 

 

 

 

 

Најуспешнији такмичари 

 

 

Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Српски језик и књижевност 

Јана Миливојевић III5 Душица Виторовић II  

Катарина Митрашиновић IV6 Гордана Даниловић III  

Енглески језик 

Филиповић Сара IV6 

Бранкица Скорковић 

II учешће 

Петровић Андреј IV5 II учешће 

Зарић Ђорђе IV5 III учешће 

Росић Ања IV6 III  
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Презиме и име ученика/ 

Екипа 
Раз. Професор ментор 

Пласман/учешће 

Окружно Републ. 

Италијански језик 

Вукомановић Магдалена IV3 Бојана Броћић III учешће 

Физика 

 Смиљанић Јована IIIр Живојин Павловић I I 

 Петар Дамјановић IV5 Васовић Цмиљка I II 

 Скоковић Ненад IIр Снежана Јевђовић I II 

 Цвијовић Милица II6 Данијела Савић II III 

 Поповић Петар IIIр 

Живојин Павловић 

II III 

 Анђела Продановић IIIр II учешће 

 Ива Павловић III7 / I 

Јован Ћосовић III7 II III 

Максим Зечевећ Iр 

Снежана Јевђовић 

II III 

Вук Шиљковић Iр II / 

Огњен Поповић Iр III / 

Алекса Митровић Iр III / 

 

Математика 

Продановић Анђела IIIр Јелисавчић Милена  I I 

Смиљанић Јована IIIр Јелисавчић Милена I II 

Вук Шиљковић Iр Цвијетић Дејан II II 

Јелисавета Поповић Iс Глинтић Желимирка III  

Ненад Скоковић IIр Станковић Марија III  

Петар Поповић IIIр Јелисавчић Милена III  

Јован Ћосовић III7 Јелисавчић Милена похвала  

Вања Томић  IV4 Суботић Слободан похвала  

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Васиљевић Борко  IV5 Суботић Слободан  I 

Продановић Анђела IIIр Јелисавчић Милена  I 

Смиљанић Јована IIIр Јелисавчић Милена  I 

Јанковић Мина II7 Суботић Слободан  I 

Шиљковић Вук Iр Цвијетић Дејан  I 
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Јевтовић Филип IIр Станковић Марија  II 

Цвијовић Милица II6 Суботић Слободан  II 

Поповић Огњен Iр Цвијетић Дејан  II 

Поњавић Магдалена I7 Митрашиновић Дубравка  II 

Дамјановић Петар IV5 Суботић Слободан  III 

Трипковић Лука IV6 Станковић Марија  III 

Бојовић Марија III6 Јелисавчић Милена  III 

Поњавић Милан IIIр Јелисавчић Милена  III 

Јевтић Стефан IIр Станковић Марија  III 

 

 

Стевановић Јелена IIр Станковић Марија  III 

Гавриловић Драгица Iр Цвијетић Дејан  III 

Зечевић Максим Iр Цвијетић Дејан  III 

Митровић Алекса Iр Цвијетић Дејан  III 

Поповић Јелисавета Iс Глинтић Желимирка  III 

14 ученика је похваљено 

Географија 

Богићевић Ива II6 

Шоловић Биљана 

 учешће 

Василијевић Вук II3  учешће 

Радељић Јован II6  учешће 

Ћосић Урош II3  учешће 

 

. 

Конкурси 

 

Назив конкурса Презиме и име ученика Раз. Ментор Нагр. 

Литерарни конкурси 

Песничка школа „Анђа Ђорђевић”  Миња Лазић  III5 

Душица Виторовић 

2. 

Конкурс поводом Материца, Коло 

српских сестара 

Миња Лазић  III5 1. 

Теодора Ковачевић  I7 3. 

Николина Лазић  I7 похвала 
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Страни језици 

Европски дневник 

Шестовић Урош  III1 Бојана Броћић II 

Павловић Ива III4 Светлана  Гавриловић III 

Wie lerne ich Deutsch Гавриловић Марта IV6 

Исидора Шиљак 

I 

Mein neuer Nаchbar Beethoven Гавриловић Марта IV6 III 

Ликовни конкурс 

Међународни ликовни конкурс „Мали 

битољски Монмарт“, Битољ,  

Македонија, 2021. 

Александра Милојковић III4 

Драган Вићентић 

учешће 

Милица Лазић II6 учешће 

Ива Богићевић II6 учешће 

Анђелина Вучетић I6 

Биљана Спаловић 

учешће 

Леа Кнежевић I3 учешће 

Кристина Милчановић I1 учешће 

Катарина Љубичић I2 учешће 

Валентина Суботић I2 учешће 

Теодора Вуловић I7 учешће 

Мина Јанковић II7 учешће 

Градски  ликовни конкурс Кола 

српских сестара са темом „Мајка / 

Надежда Петровић“ 

Александра Милојковић III4 Драган Вићентић III 

Градски  ликовни конкурс Цркве 

Светог Марка (Старе цркве), са темом 

„Црква у мом доживљају“. 

Ива Богићевић II6 

Драган Вићентић 

похвала 

Александра Милојковић III4 учешће 

Физика 

Феликс 

Максим Зечевећ Iр 

Снежана Јевђовић 

3 

Огњен Поповић Iр 3 

Драгица Гавриловић Iр 3 
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Литерарни конкурс поводом Материца 

 

Коло српских сестара Ужице, организoвало је традиционални осамнаести литерарни конкурс, поводом 

Материца на тему „Мајка”, за ученике средњих школа. Сваки ученик могао је сам да одреди наслов свог 

рада, а имали су и неке понуђене цитате и изреке: 

–Мајчина љубав никад не стари  

–Постоје особе чију љубав треба заслужити, то је моја...  

–Мајка је биће најсличније Богу (Николај Велимировић) 

            Награде су ове године добили само ученици из „Ужичке гимназије” и „Медицинске школе”.  

Из наше школе награде су освојиле: прво место – ученица Миња Лазић III5, треће место – Теодора 

Ковачевић I7, а рад ученице Николине Лазић I7 је био један од награђених. 

Ментор награђених ученица је професорка Душица Виторовић. 

Сви награђени ученици добили су и књигу и новчану награду. Додела награда била је после 

Савиндана у сали Парохијског дома у Ужицу.  

Најбољи литерарни рад са конкурса објављен је у часопису Техничке школе „Радоје Љубичић” – 

Петља. 

Душица Виторовић 

 

Песничка школа 

 

У Медицинској школи у Ужицу се већ осамнаест година заредом одржава Песничка школа „Анђа 

Ђорђевић”. На овај начин они чувају успомену на професорку Анђу Ђорђевић и обележавају Светски дан 

поезије.  

Ове године награђени су ученици – 1. место: Јасна Козица IV1 (Медицинска школа), 2. место: Миња 

Лазић III5 (Ужичка гимназија) и 3. место: Лука Милојевић IV2(Медицинска школа). Наша ученица Миња 

Лазић написала је песму на тему „Живот је море”. 

Душица Виторовић 

 

Математичко такмичење „Мислиша 2020“ 
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          Oве школске године ученици наше школе су учествовали на математичком такмичењу „Мислиша 

2021“.Организатор овог такмичења је математичко друштво „Архимедес“ по угледу на међународно 

математичко такмичење „Кенгур без граница“. 

         Такмичење планирано 11.марта 2021. године, због епидемиолошке ситуације је одржано 29.априла 

2021. На такмичењу је учествовало 55 ученика Ужичке гимназије:14 ученика I разреда, 12 ученика II 

разреда, 18 ученика III разреда и 11 ученика IV разреда.  

          Награђеноје 19 ученика: Прву награду је освојило 5 ученика са освојених 100 бодова и стекли услов за 

суперфинале. Васиљевић Борко IV5, Продановић АнђелаIIIр, Смиљанић ЈованаIIIр, Јанковић Мина II7, 

Шиљковић Вук Iр. С обзиром на ситуацију у вези са епидемијом корона вируса (Ковид 19), није 

билоодговарајућих услова да се спроведе финале уз учешће већег броја ученикаиз школа широм Србије. 

Ученици судобили сертификаткао доказ за пласман у финалеи по две књиге из 

математике„Архимедесове“математичкезбирке задатака . 

          Другу награду су освојила 4 ученика: Јевтовић ФилипIIр, Цвијовић Милица II6, Поповић Огњен Iр, 

Поњавић Магдалена I7. 

         Трећу награду је освојило 10 ученика: Дамјановић Петар IV5,Трипковић ЛукаIV6, Бојовић 

МаријаIII6,Поњавић Милан IIIр, Јевтић СтефанIIр,Стевановић Јелена IIр,Гавриловић ДрагицаIр, Зечевић 

Максим Iр,  Митровић Алекса Iр, Поповић Јелисавета Iс. 

         Похваљени су: Митровић Никола, IV5, Новаковић Стефан IV6, Тешић Ђорђе IV5, Брзаковић Милица 

III6, Вученовић Александар IIIр, Јањић Јана III7, Павловић Ива III7, Поповић Петар IIIр, Стјепић Стефан IIIр, 

Ћосовић Јован III7, Јовановић Игор II6, Радељић Јован II6, Ђурић Дуња Iр, Нијемчевић Вук I7. 

 

Јелисавчић Милена 

 

 

 

 

 

 

Такмичења у организацији Друштва математичара 

 

Математика 

 

         Општинско такмичење из математике одржано је у Ужичкој гимназији 6. фебруара 2021. године На 

такмињу је учествовалo 19 гимназијалаца и једна ученица Техничке школе. На окружно такмичење се 

квалификовало 12 наших ученика. 

         Окружно ткамичење одржано је 27. фебруара у нашој школи. Такмичила су се 52 ученика 

Златиборског округа. На државном такмичењу ове године предвиђено је 9 места за Златиборски округ на 

основу резултата са државних такмичења претходних година. Од девет пласираних на државно такмичење, 

троје је било из наше школе. То су Јована Смиљанић (IIIр), Анђела Продановић (IIIр) и Вук Шиљковић (Iр). 
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Јована је освојила прву награду, а Анђела и Вук другу. Запажене резултате остварили су и Јелисавета 

Поповић (Iс, трећа награда), Ненад Скоковић (IIр, трећа награда), Петар Поповић (IIIр, трећа награда), Јован 

Ћосовић (III7, похвала) и Вања Томић (IV4, похвала). 

        Државно такмичење одржаноје 23. маја  на четири места у исто време због епидемије – у Београду, 

Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Ученици нашег округа су се такмичили у Крагујевцу на Природно-

математичком факултету. 

        Ужички гимназијалци су остварили одличне резултате. Анђела Продановић је освојила прву награду и 

прво место, а Јована Смиљанић и Вук Шиљковић освојили су другу награду. Надамо се да ће овако добри 

резултати утицати на повећање броја места за Златиборски округ на државном такмичењу следеће године.  

Дејан Цвијетић 

Програмирање 

       У организацији Друштва математичара Србије одржано је и такмичење из програмирања. 

Квалификације су одржане онлајн, у три круга, и на окружно такмичење се пласирало 12 наших ученика.  

        Окружно такмичење из програмирања је организовано 25.4. у просторијама школе. На такмичењу је 

учествовало 9 ученика и то из IIр одељења Ива Божовић, Јелена Стевановић, Стефан Јевтић, Филип 

Јевтовић и Сања Васовић, из одељења IIIр Урош Бабић, Душан Кнежевић и Петар Поповић и ученик IV2 

разреда Страхиња Драгутиновић, али се нико није пласирао на државно такмичење. 

 

Биљана Ристић 

Такмичењa из географије 

 

         Ове школске године за такмичење из географије су се пријавили ученици: Вук Василијевић (II3), Урош 

Ћосић (II3), Тамара Тановић (II5), Ива Богићевић (II6), Ана Јоксимовић (II6), Тијана Јоксимовић (II6), Јован 

Радељић (II6), Немања Танасковић (II6), Милица Лојаница (II7) и Вања Ћировић (II7). Након школског, 

општинског и окружног нивоа такмичења, на Националну географску олимпијаду су се пласирали: Ива 

Богићевић (II6), Вук Василијевић (II3), Јован Радељић (II6) и Урош Ћосић (II3). 

         Национална географска олимпијада је ове године одржана 15. маја на Географском факултету у 

Београду. Такмичење се састојало из четири сегмента – писани тест, теренски рад, писани тест за теренски 

рад и мултимедијални тест. Наши ученици су у оштрој конкуренцији освојили четврта места. 

 

Биљана Шоловић 

 

Пројекат: Ератостенов експеримент 

         Учесници овог пројекта су били ученици одељења II7 и наставници координатори Дубравка 

Митрашиновић (математика), Невенка Демировић (енглески језик) и Биљана Шоловић (географија).  
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          Циљ је био учествовање у међународном експерименту рачунања обима планете земље по методи коју 

је користио грчки математичар, географ и астроном Ератостен пре око 2250 година. О међународној 

популарности овог експеримента говори податак о 5877 школа учесница из 105 држава света. 

        Међупредметна корелација између математике, енглеског језика и географије је требало да развије 

међупредметну компетенцију за целоживотно учење, комуникацију, рад са подацима и информацијама, 

дигиталну компетенцијуи сарадњу. Облик рада на пројекту је био групни и подразумевао је поделу ученика 

овог одељења на четири групе: математичаре, географе, енглезе и фотографе у складу са њиховим 

афинитетима. Припреме за извођење експеримента су урађене у претходној школској години, али због 

епидемије вирусом ковид-19, експеримент је изведен тек у марту 2021. године. 

         Пројекат смо започели тако што је група за енглески језик регистровала школу на званичном грчком 

сајту Ератостеновог експеримента. Преузели смо упутства на енглеском језику које је група преводилаца 

превела за географе и математичаре. Географи су пронашли меридијански обим планете Земље ( 

40007,86km) и координате Ужица (43.85581° северне географске ширине, 19.84102° источне географске 

дужине). Истражили су и ко је био Ератостен и која су му била достигнућа, па су његову идеју о мерењу 

обима Земље предочили тиму за математику. Матаматичари су разрадили детаље у извођењу експеримета. 

         Помоћу астрономског програма Stellarium, географи су одредили да је 22. марта, на дан 

равнодневнице, када се овај експеримент иначе и изводи, Сунце у зениту у 11 часова и 47 минута па су са 

тим податком све припреме комплетиране. Чекали смо од менаџера пројекта да добијемо 

списакпријављених школа да бисмо видели да ли постоји нека на истом меридијану као и наша, како би 

екипа за енглески језик ступила у контакт са њима због размене података неопходних за успешну 

реализацију експеримента. Међутим, због тренутне ситуације у свету изазване епидемијом, број школа које 

су се пријавиле је био мањи него иначе, па смо експеримент ипак морали да изведемо самостално. То је 

захтевало да се група географа врати на посао и помоћу програма Google Earth измери удаљеност нашег 

града од екватора – 4857,81km. 

         Због лоших временских услова најављених за понедељак, 22. март, одлучили смо се да променимо 

параметре зенита и да ухватимо последње зраке сунца у петак 19. марта. Због прецизнијег резултата, било је 

потребно да меримо сенку штапа дужине 1 метар на 5 различитих места  испред школе и да нађемо њену 

просечну вредност: 

 

Одредили смо угао:  

 

Пропорција  

даје  

       Рачун тима за математику је од стварног обима одступио само за 30km, па је извођење експеримента 

окарактерисано као изузетно успешно. 

       Тим за фотографију, који је све време посматрао извођење експеримента са стране, добио је последњи и 

можда најтежи задатак – да осмисли и креира фотографију са којом ћемо учествовати на конкурсу који 
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прати извођење овог експеримента. Награда на овом конкурсу је путовање у Грчку (сви трошкови 

покривени) у њихову шестодневну летњу школу. Фотографије које су учествовале на кокнурсу нису смеле 

да буду обрађиване ни у једном програму, па је идеја ове групе била да на фотографији школа буде у 

позадини, а испред симболи овог експеримента: глобус, метар, угломер и сунце. Последњи задатак тима за 

енглески језик је био да опише наша искуства у извођењу експеримента и да на сајту где смо се 

регистровали унесе наше добијене резултате и приложи изабрану фотографију.  

       Како резултати о победнику нису још увек објављени, шанса за победу још увек постоји. 

Поздрав до следеће равнодневнице! 

 

Дубравка Митрашиновић 

Пројектна настава у предмету ликовна култура 

 

        Ива Богићевић, ученица II6 одељења Ужичке гимназије, похваљена је за рад  којим је конкурисала на 

ликовном конкурсу. 

         Организатор конкурса, Стара црква у Ужицу, поводом 300 година постојања, организовала је конкурс 

за најлепши ликовни рад, за  ученике средњих школа. Тема конкурса била је: „Стара црква у мом 

доживљају“. 

          Ива Богићевић је оригинално, у експресивном маниру,  приказала свој „доживљај“, једне од 

најлепших цркава, Старе цркве нашег града. Желимо јој пуно успеха на следећим конкурсима и 

стремљењима ка личним успесима у пољу визуелних уметности. 

         Поред Иве на конкурсу је учествовала Александра Милојковић из III4 одељења. 

         На Међународни ликовни конкурс „Мали битољски Монмартр“, - Битољ, 2021, радове су послали 

ученици Александра Милојковић  III4и Милица Лазић и Ива БогићевиII6. 

         Додатне информације о конкурсу можете пронаћи на следећем линку. http://otacmilic.com/rezultati-

literarnog-i-likovnog-konkursa/ 

          Пројектна настава "Реални и иреални простор / пројекције ентеријера и екстеријера"  реализована је у 

току октобра месеца  2020. године. Ученици II6 су решавали ликовне проблеме везане за ликовни елемент, 

простор. У практични рад је укључен релацијски однос између ентеријера и екстеријера. Просторне 

релације су грађене традиционалном дисциплином цртежа. У стварању релацијског односа између 

изводљивог/реалног и измаштаног/условно, иреалног сегмента простора.Продукт њиховог рада је 

презентован у ходнику школе, испред учионице број 19. 

         Велика креативност, маштовитост и упорност у доследности реализације идеје, изнедрила је 

оригиналне и веома маштовите ликовне радове. 

         У другом полугодишту, ученици одељење II6 су реализовали две пројектне наставе. Прву, пре трећег 

класификационог периода под називом „Савремено виђење ренесансне уметности“, у којој су ученици 

остварили синтезу савремене и ренесансне уметности, на занимљив и аутентичан начин. Другу, у јуну 
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месецу, тема је била „Савремена yметност“, „Уметност графита“, „Pop art”,  „Andy Warhol“. Кеативност није 

изостала ни овај пут, што се види на плакатима који су украсили хол испред учионице бр.19. 

          Ученици IIIр одељења, реализовали су пројектну наставу "Грађевине старог и средњег века". Продукт 

пројектне наставе  у виду практичних радова је видљив у учионици бр. 5, у којој ученици IIIр одељења имају 

часове ликовне културе. Други сегмент пројектне наставе, презентација ученика, постављене су у задатак 

Пројектна настава на Гугл учионици. 

         Овом приликом захваљујем се на труду, великом залагању и тимском раду, IIIр и II6 одељења. 

 

Драган Вићентић 

 

Пројекти у настави енглеског језика 

 

         У сарадњи са ELTA-ом – Удружењем наставника енглеског језика Србије и AмбасадомСАД у 

Београду, Школа се ове године укључила у пројекат US Elections у коме су учествовале три групе ученика 

из одељења III1, III2 и III6, укупно 30. Пројекат је трајао од 1. септембра до 2. новембра 2020. године, а његов 

циљ је био да се ученици упознају са америчким изборним системом, истраже једну америчку државу из 

групе тзв. swing states (додељене су им Северна Каролина, Мичиген и Џорџија), предвиде резултате 

прошлогодишњих избора у тим државама и на креативан начин представе свој глас. III1 је припремило 

филм, III2 постер, а III6 песму. По завршетку избора у САД, ученици су могли да провере колико добро су 

обавили истраживачки део задатка, а најуспешнији су били ученици III6. 

         Школа је добила Националне ознаке квалитета које додељују Фондација Темпус и Национални тим за 

подршку за сва три eTwinning пројекта у којима је учествовала прошле године: European Day of Languages 

2019, Poetry for a Sustainable FutureиLanguage: Mission Possible, као и Европску ознаку квалитета за 

пројекат European Day of Languages 2019, што значидасурад наставника, ученика и Школеу целини 

признатинанајвишемевропскомнивоу.  

Школа је, такође, наставила учешће у међународном eTwinning пројекту Poetry for a Sustainable Future, коме 

се прикључила у јуну 2019. године заједно са школама из Шведске, Италије, Турске, Португалије, Грчке и 

многих других европских земаља. Пројекат промовише 17 глобалних циљева одрживог развоја Уједињених 

нација, које ученици обрађују кроз поезију. У оквиру пројекта урађен је филм о животу за време и визији 

живота после пандемије у коме се појављују представници свих школа учесницаhttps:// www.youtube.com  

/watch?v=GqAID5g9 DwA& feature=y outu. be&fbclid=IwAR1S_ Eix 95nc4 uuR25I0 2v1qr C9f nl-J9MjxG 

Km874 Ue RZM CzzeRsh 0Q7Jc, а наш представник је била Александра Милојковић III4. Ученици су писали 

поезију инспирисану песмом Радјарда Киплинга „Ако“ и материјал је постављен на TwinSpace страницу 

овог пројекта https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214. 

Преко апликације www.padlet.com, ученици су разменили новогодишње честитке са ученицима из гимназије 

у Трелеборгу у Шведској https://padlet.com/magl77001/hmb3nt3k2i17hexy, а преко TwinSpace-а https:// 

twinspace. etwinning. net /126114/ pages/ page/ 1205214 измењене су и дигиталне честитке са ученицима из 

гимназије IIS Enzo Ferrari из Кјаравале Чентралеау Италији. Обележен је 21. март – Светски дан поезије 

објављивањем електронске књиге са најбољим песмама ученика Ужичке гимназије написаних у оквиру 

https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214
http://www.padlet.com/
https://padlet.com/magl77001/hmb3nt3k2i17hexy
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пројекта од септембра 2020. до марта 2021. године, у којој су аутори сами и илустровали своје радове https:// 

read. bookcreator. com/ HRD3hofPolOb79xZk6DWaAPnLEK2/laHUiAjwRdCGBscY9PW0A, као и учешћем у 

онлајн pop-upдогађају 19. марта током кога су аутори, наставници и ученици на Facebook страници пројекта 

читали своју поезију и  говорили о важности поезије 

уопштеhttps://www.facebook.com/groups/2883723995187062. Нашу школу су представљали Анастасија 

Продановић III1, Урош Шестовић III1 и Александра Милојковић III4. Поетским и ликовним радовима 

обележен је 8. јун – Светски дан океана. Заједно са ученицима из гимназија из Шведске и Италије 

приређена је збирка хаику песама и фотографија које приказују биодиверзитет Ужица, Трелеборга и 

Кјаравале Чентралеа https://padlet.com/magl77001/hnbxjpshc5ner7d6. 

 

Литерарни конкурс - An Ode to … 

 

          Тема овогодишњег школског литерарног конкурса на енглеском језику биле су оде – свечане песме 

посвећене заслужним особама, значајним догађајима и темама. У сјајним радовима ужичких гимназијалаца, 

који су показали да се са лакоћом носе и са тежим поетским формама,  види се да се оде могу посветити и 

клупи, кућном љубимцу, лимуну, срцу, папиру, глуми и много чему другом. Прво место на овом конкурсу 

освојио је Урош Шестовић III1за Ode to the Bench, друго Катарина Митрашиновић IV5за Ode to My Heart, 

треће Валентина Николић III7за Ode to the Lemon Tree, четврто Маша Икодиновић III3 за Ode to My Petи пето 

Стефан Ранковић III2за Ode to the Sea. Спонзори такмичења, као и много пута раније, били су The English 

Book и Educational Centre из Београда и издавачка кућа Pearson. 

Светлана Гавриловић 

 

Generate програм 

 

         На позив Амбасаде САД у Београду, Школа је 21. априла 2021. године учествовала у еколошком 

програму под називом Generate, који, заправо, представља интерактивну игру кроз коју се ученици такмиче 

у познавању доброг избора енергената и енергетске одрживости и развијају свест о важности заштите 

животне средине.  

         У овом занимљивом програму, поред Ужичке гимназије, учествовале су и Трећа београдска гимназија 

и Медицинска школа „Надежда Петровић“ из Београда, Гимназија „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада, 

Гимназија Чачак и Прва крагујевачка гимназија. Нашу школу је представљало дванаест ученика другог и 

трећег разреда: Милица Бошковић II6, Ива Богићевић II6, Уна Гузијан IIр, Лена Минић IIр, Александар 

Виторовић IIр, Урош Шестовић III1, Милица Јаблановић III2, Стефан Ранковић III2, Урош Ранковић III2, 

Валентина Николић III7, Јован Ћосовић III7 и Стефан Стјепић IIIр. Ужички гимназијалци су у програму били 

изузетно активни, а изразили су и жељу да догодине нешто слично организујемо у нашој школи. 

 

Светлана Гавриловић 

 

https://www.facebook.com/groups/2883723995187062
https://padlet.com/magl77001/hnbxjpshc5ner7d6
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185 година од рођења Марка Твена  

 

          185.година од рођења Марка Твена обележено је 27.новембра 2020. године квизом знања на енглеском 

језику посвећеном делу и раду овог великог америчког писца. У квизу, који се састојао од десет игара, 

учествовало је шест екипа са по три такмичара.  

         Прво место је освојила екипа „No name“ коју су чиниле Милица Јовичић, Валентина Николић и Марта 

Мићић III7, друго место је освојила екипа „DudUduduDUdududuDuduDuduD“ у саставу Даница Кривокапић, 

Сара Филиповић и Павле Смиљанић IV6 док је екипа „Smart Otters“ у саставу Лена Лазаревић, Анђела 

Требјешанин и Мина Чушин III1 освојила треће место. Спонзори овогодишњег такмичења су били The 

English Book и Pearson, Београд.  

         Истим поводом, у кабинету за енглески језик уприличена је и изложба. 

 

 

Такмичења и конкурси 

 

 

         Ученици Ужичке гимназије су у току ове школске године са великим успехом учествовали на бројним 

државним и међународним такмичењима и  конкурсима. На конкурсу под називом „Европски дневник 

2021“, који традиционално организује Делегација Европске уније у Србији, Урош Шестовић  III1 је освојио 

друго место са радом „Нисмо сами“ у категорији стрип/карикатура, а Ива Павловић  III7 треће место са 

радом „У рат без жртава“ у категорији блог. Њихови радови могу да се погледају на 

https://www.evropskidnevnik.rs/pobednici/, а честитка шефа Делегације ЕУ у Србији, амбасадора Сема 

Фабриција свим победницима овог престижног такмичења на https:// youtu. be/ r4EaHZGolmo.  

          У децембру 2020. године, Анастасија Продановић III1, Бојан Лацмановић III2, Александра Милојковић 

III4 и Марта Гавриловић IV6 учествовали су на конкурсу Европске комисије Савета Европе за дизајн мајице 

Европског дана језика 2021. са осам радова. Рад Александре Милојковић III4 проглашен је за један од 

најбољих и може се погледати на https:// edl. ecml. at/ Activities/EDLT- ShirtContest/ tabid /3147 /Default. aspx. 

          У фебруару 2021. године, Анастасија Продановић III1, Милица Јаблановић III2, Ивана Анђић III2, 

Јована Шиљковић III2 и Стефан Ранковић III2 учествовали су на међународном поетском такмичењу на 

енглеском језику часописа Narrative на темуEscape. 

          Преко четрдесет ученика трећег разреда учествовало је на неколико литерарних конкурса на 

енглеском језику издавачке куће Young Writersиз Велике Британије, која промовише креативно писање код 

деце предшколског и школског узраста. У збиркама поетских и прозних радова деце из читавог света биће 

објављене: мини саге на тему TrappedЛене Лазаревић III1, Анђеле Требјешанин III1, Анастасије Продановић 

III1, Невене Милутиновић III2, Зоране Аћимовић III6 и Јоване Јокић III6; песме на тему Imagine!- Voices of 

YouthКатарине Михаиловић III1, Анђеле Требјешанин III1, Анастасије Продановић III1, Стефана Ранковића 

III2, Јоване Шиљковић III2, Ђурђије Лојанице III3, Александре Милојковић III4 и Валентине Николић III7; 

https://www.evropskidnevnik.rs/pobednici/
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мини сага на тему Spine ChillersСтефана Ранковића III2; песме седамнаест ученика III1, III2 и III4 на тему 

Imagine – In Other Words и мини саге 38 ученика III1, III2, III5, III6, III7 и IIIrна темуUnsolved– Criminal Tales. 

         У мају ове године, песма Данице Тодоровић IV6 под називом Stepsобјављена је у збирци радова деце из 

читавог света под називом Write to Uniteиздавачке куће Young Writersиз Велике Британије. На истом 

конкурсу је учествовала и Мина Чушин III1. 

 

Светлана Гавриловић 

 

 

 

 

 

5.7. Годишњи фонд часова у специјалним одељењима 

У школској 2020/21. години уписали смо специјално одељење за ученике са посебним способностима 

за рачунарство и информатику.  

Први разред  

I Обавезни предмети I II III IV 

Српски језик и књ. 4 3 3 4 

Енглески јез. 4 3 3 4 

Психологија - 2 - - 

Филозофија - - - 2 

Историја 2 2 - - 

Физика  2 3 3 4 

Географија 2 2 - - 

Хемија 2 2 - - 

Биологија - - 3 3 

Физичко васпитање 2 2 2 2 

Уметност  - - 1  

Математика 5 5 5 5 

Дискретна математика - - 2 - 

Примена рачунара 3 2 2 - 

Рачунарски системи 2 - - - 

Програмирање  3 1 2 - 

Рачунарски системи 2 - - - 

Оперативни системи и рачунарске 

мреже 
- 2 - - 

Објектно оријентисано 

програмирање 
- - 3 - 

Базе података - - 2 2 

Програмске парадигме - - - 2 
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Веб програмирање - - - 2 

УКУПНО  30 30 30 30 

 

 

5.7.1. Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе 

Рачунарство и информатика- вежбе у блоку 

 

Разред Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Први разред 1 2 30 60 

 

 

5.7.2. Рачунарство и информатика- Вежбе 

Предмет Одељења Укупно група Годишње часова 

по групи 

Укупно 

Примена 

pачунара 

1 2 72 144 

Програмирање 1 2 72 144 

 
У школској 2020/21. години уписали смо специјално одељење за ученике са посебним способностима за спорт.  

Прилог бр. 1:  

Предлог плана наставе и учења за спортску гимназију и одељења 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

СПОРТ 
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18,

5 
1 

0,

5 
33 

16,

5 

14

4 

90,

5 

23

4,5 

4. 
Други страни 

језик2 
1 1 37 

3

7 
1 

0,

5 
37 

18

,5 
1 

0,

5 
37 

18,

5 
1 

0,

5 
33 

16,

5 

14

4 

90,

5 

23

4,5 
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5. Латинскијезик 1 1 37 
3

7 
            37 37 74 

6. Социологија             2  66  66  66 

7. Психологија         2  74      74  74 

8. Филозофија             2  66  66  66 

9. Историја 2  74  2  74  2  74      
22

2 
 

22

2 

1

0. 
Географија 2  74  2  74  2  74      

22

2 
 

22

2 

1

1. 
Биологија 2  74  2  74  2  74  3  99  

32

1 
 

32

1 

1

2. 
Математика 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

14

8 
 4  

13

2 
 

57

6 
 

57

6 

1

3. 
Физика 2  74  2  74  2  74  3  99  

32

1 
 

32

1 

1

4. 
Хемија 2  74  2  74          

14

8 
 

14

8 

1

5. 
Рачунарство и 

информатика 
 2  

7

4 
 2  74  1  37  1  33  

21

8 

21

8 

1

6. 
Музичкакулту

ра 
        1  37  1  33  70  70 

1

7. 
Ликовнакулту

ра 
        1  37  1  33  70  70 

1

8. 
Спорти 

тренинг 
1 2 37 

7

4 
1 4 37 

14

8 
1 3 37 

11

1 
1 3 33 99 

18

1 

39

5 

57

6 

1

9. 
Спорт и 

здравље 
1 2 37 

7

4 
1 3 37 

11

1 
1 3 37 

11

1 
1 3 33 99 

14

4 

39

5 

53

9 

II ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 
1  37  1  37  1  37  1  33  

14

4 
 

14

4 

1. 

Верска 

настава/Грађа

нско 

васпитање3 

1  37  1  37  1  37  1  33  
14

4 
 

14

4 

2. 

Матерњи 

језик са 

елементима 

националне 

културе4 

                   

УКУПНО I + II 
2

3 
10 

85

1 

3

7

0 

2

4 
9 

85

1 

37

0 

2

5 
8 

92

5 

29

6 

2

5 
8 

82

5 

26

4 

35

26 

12

26 

47

52 

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног 

језика који је учио у основном образовању и васпитању 
3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 
4 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и 

активности 

 ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  

РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144 

Додатна настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија  до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

до 5 наставних 

дана 

Језик националне мањине са 

елементима националне културе 
2 часанедељно 

Трећи страни језик 2 часанедељно 

Слободне активности  (хор, 

оркестар, секције, техничке, 

хуманитарне, спортско-

рекреативне и друге ваннаставне 

активности) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички  

парламент, ученичке задруге 
15-30 часова годишње 

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

1. Распоредраднихнедеља у токунаставнегодине 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности (ваннаставне 

активности) 
2 2 2 2 

Матурски испит    4 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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2. Подела одељења на групе ученика1 

  I  РАЗРЕД II  РАЗРЕД III  РАЗРЕД IV  РАЗРЕД 
Број ученика у 

групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 10 

Први страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до10 

Други страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до 10 

Латински језик 37    до 10 

Спорт и тренинг 74 148 111 99 до10 

Спорт и здравље 74 111 111 99 до10 

1Ученици седеле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Послови педагога школе (100%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад............................................30 

 2   Послови психолога школе (50%): 

Непосредни рад са ученицима и наставницима  

и аналитичко-истраживачки рад............................................15 

 

3    Послови библиотекара школе (50%): 20 сати 

- планирање и програмирање рада са ученицима.................2 

- непосредан рад са ученицима................................................7 

- рад са наставницима и ученицима.........................................2 

- библиотечки информацијски рад...........................................1 

- културна и јавна делатност ....................................................4 

- вођење докиментације, учешће у раду стручних 

 органа, стручно усавршавање..................................................4 

4    Послови помоћика директора 50%:   20 сата 

-Организује, руководи и координира  педагошки рад...................10 
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5.8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 

• Почетак школске године                                 02.09.2020. год. 

• Обележавање Дана школе                                                         16.10.2020. год. 

• Први класификациони период                                            6.11.2020. год. 

• Полугодиште-класификација                                                               29.01.2021. год. 

• Завршетак наставе у првом полугодишту                                                29.01.2021. год. 

• Савиндан                                                                                    27.01.2021. год. 

• Подела ђачких књижица                                                     01.02.2021. год. 

• Зимски школски распуст                                                      01.02.2021. - 12.02.2021. год. 

• Почетак наставе у другом полугодишту                                    17.02.2021. год. 

• Други класификациони период 

•IV разред                                                                                                               2.04.2021. год. 

• I, II и III                                                                                                            9.04.2021. год. 

• Завршетак наставе у другом полугодишту 

IV разред                                                                                                                 21.05.2021. 

год. 

I, II и III                                                                                                                  18.06.2021. год. 

Одељенска већа 

IV разред                                                                 21.05.2021. год. 

I, II и III разред                                                                                18.06.2021. год. 

• Подела сведочанстава IV разред                                                        27.05.2021. год. 

I, II и III  разред                                                                                    28.06.2021. 

год. 

•  Подела диплома 

IV разред                                                   15.06.2021. год. 

• Летњи распуст                                                                          22.06. - 31.08.2021. год. 

• Матурски испит 

 јунски рок: пријављивање                                                     27.05.2021. год.   

полагање 
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- српски језик                                                                                                      01.06.2021. год. 

- страни језик, математика                                                                                 03.06.2021. год. 

- одбрана радова                                                                                                  04-05.06.2021. год. 

• августовски рок: пријављивање                                                     13.08.2021. год.  

• Припремна настава                     од 16.8.-20.8.2021. год.      

• полагање                                                                                                од 23-31.08.2021. год. 

Време реализације екскурзија:  У школској 2020/2021 није планирана ученичка екскурзија. 

 

- Припремна настава биће организована у другом полугодишу према интересовању 

матураната. 

- Сва такмичења ученика биће организована према календару Министарства. 

- Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно 

распоређене у току школске године. 

5.9. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД  

месец активности датум 

новембар Пријављивање 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

22-23.10.2020.г. 

26-30.10.2020.г. 

02-13.11.2020.г 

јануар 

 

Пријављивљње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

24 – 25. 12. 2020.г. 

28 – 31. 12. 2020.г. 

11 – 22. 01. 2021.г. 

април Пријављивaње испита 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике 

25-26.03. 2021.г. 

29– 31.03 . 2021.г. 

05 –16.04. 2021.г. 

мај Припремни рад за матуранте Током месеца 

јун Пријављивње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

28– 29. 05. 2021.г. 

01-05.06. 2021.г. 

08 – 18.06. 2021.г. 

август Пријављивљње испита за ванредне ученике  и 

матуранте 

Припремна настава 

Испити за ванредне ученике и матуранте 

Поправни испити – пријављивање 

Поправни испити - полагање 

 

13 – 14. 08. 2021.г. 

17-20. 08. 2021.г. 

21-31. 08. 2021.г. 

13 – 14. 08. 2021.г. 

21 - 31. 08. 2021.г. 

 

*- Испитни рокови за ванредне ученике који школовање завршавају у року краћем од 

предвиђеног. 
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Испитни рокови и припремни рад 

- Припремна настава организована је путем наставе на даљину. Припрема настава  

организована је у другом полугодишу према интересовању матураната у складу са техмичким 

могућностима због наставе на даљину. 

- Планирано је да сва такмичења ученика бићу организована према календару 

Министарства. Међутим, већина наставних предмета је стигла до општинског нивоа или 

пласмана на републички ниво. Сва даља такмичења стопирана су због проглашења епидемије.     

- Значајне културне активности и акције које школа реализује биће равномерно 

распоређене у току школске године и реализоване до 13.3.2020. год. 

 

5.9. Извештај о испитним роковима и ванредним ученицима 

Ванредни ученици 

 

У току школске 2020/2021. године, ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним 

роковима и по утврђеном распореду. 

Завршно са јунским испитним роком, ванредни ученици су постигли следеће резултате: 

 

1. Ракић Д. Иван, ученик IV разреда друштвено језичког-смера, oдличан (4,50) успех. У 

јунском испитном року, положио матурски испит са врло добарим (4,33) успехом, 

2. Борчић Н. Марко, ученик IV разреда друштвено-језичког смера, врло добар (3,92) успех. У 

јунском испитном року, положио матурски испит са врло добарим (4,33) успехом. 

3. Шарац Г. Бојана ученица IV разреда друштвено-језичког смера, одличан(4,77) успех. У 

јунском испитном року, положила матурски испит са врло добарим  (4,67) успехом, 

4. Поповић Д. Александар, ученик lV разреда друштвено-језичког смера, врло добар (3,61) 

успех. У јунском испитном року, положио матурски испит са одличним (4,67) успехом. 

5. Росић М. Давид ученик IV разреда друштвено-језичког смера, врло добар (3,85) успех. У 

јунском испитном року, положио матурски испит са врло добарим (4,33) успехом. 

6. Мићевић Р. Немања ученик IV разреда друштвено-језичког смера,  врло добар (3,69) успех. 

У јунском испитном року, положио матурски испит са врло добарим (4,00) успехом. 

 

Славко Марковић 

 

Одлуком Наставничког већа од 25. јуна 2021. године похваљени су сви ученици који су 

на крају школске године имали одличан успех и примерно владање. 
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5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

5.10.1. Распоред часова редовне наставе је остао исти током читаве школске године.  
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5.10.2. Извештај о раду секција  

Од 16. марта 2020 када је почела настава на даљину због (COVID 19), поједине 

планиране активности из тих разлога су делимично реализоване.  

У школи су радиле следеће секције: 

Р.б Презиме и име Наставни предмет 

Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

1.  Даниловић Гордана Српски јез. и књиж. 30 20 66% 

2.  Смиљанић Љиљана Српски јез. и књиж. 30 20 66% 

3.  Марјановић Ружица Српски јез. и књиж. 30 20 66% 

4.  Благојевић Мирјана Српски јез. и књиж. 30 21 70% 

5.  Хаџи Бојана Јовановић Српски јез. и књиж. 30 10 33% 

6.  Душица Виторовић Српски јез. и књиж 30 30 100% 

7.  Грујичић Биљана Српски јез. и књиж. 30 20 66% 

8.  Милена Стричић Српски јез. и књиж 15 10 66% 

9.  Скорковић Бранкица Енглески језик 30 16 53% 

10.  Гавриловић Светлана Енглески језик 30 18 60% 

11.  Судзиловски Ђурђица Француски језик 30 15 50% 

12.  Броћић Бојана Италијански језик 30 21 70% 

13.  Шиљак Исидора Немачки језик 30 20 66% 

14.  Вукић Бранка Руски језик  15 8 53% 

15.  Милена Миленковић Шпанкси језик 15 9 56% 

16.  Ковачевић Соња  Филозофија 60 30 50% 

17.  Смиљанић Катарина Филозофија 10 6 60% 

18.  Борис Илић Социологија 30 20 66% 

19.  Старчевић Зорица Социологија 15 8 53% 

20.  Спаловић Биљана Ликовна култура 30 19 63% 

21.  Жупић Зоран Музичка култура 120 хор 120 100% 

22.  Светлана Миловановић Историја 30 20 66% 

23.  Илић Душица Историја 30 18 60% 

24.  Кнежевић Светлана  Физичко васп. 30 20 66% 

25.  Љубиша Вранешевић Физичко васп. 30 17 56% 

26.  Ковачевић Горан Физичко васп. 60 30 '50% 

27.  Јокић Јована Физичко васп. 60 30 50% 

28.  Галечић Мирјана Географија 30 18 60% 

29.  Селаковић Драгица Хемија 30 18 60% 

30.  Станојевић Саша Биологија 30 17 56% 

31.  Зарић Милица  Биологија 30 17 56% 

32.  Живанић Славка Математика 30 15 50% 

33.  Биљана Ристић Рачун.и. информат.  30 20 66% 

34.  Милошевић Мирјана Рачун.и. информат.  30 20 66% 

 

5.10.3. Извештај о реализацији допунске и додатне наставе 

Поједине планиране активности су реализоване у мањем обиму због проглашења 

ванредног стања изазваног КОРОНА вирусом.  16. марта 2020 почиње настава на 

даљину и комбинована настава, релизована је и додатна и допунска настава на даљину. 
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Реализација допунске и додатне наставе:  

Р.б

. 

Име и презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

допунске и 

додатне 

Реализов

ано 

часова 

допунска 

Реализован

о часова 

додатна 

Степен         

реализациј

е 

1. Биљана Грујичић Српски јез. и књ. 30 10 8 60% 

2. Ружица Марјановић Српски јез. и књ. 30 7 20 91% 

3. Гордана Даниловић Српски јез. и књ. 30 5 15 66% 

4. Љиљана Смиљанић Српски јез. и књ. 30 6 12 60% 

5. Мирјана Благојевић Српски јез. и књ. 30 7 30 123% 

6. Хаџи Бојана Јовановић Српски јез. и књ. 30  20 66% 

7. Душица Виторовић Српски јез. и књ 30 4 26 100% 

7. Милена Стричић Српски јез. и књ. 10 4 12 160% 

8. Данка Ковачевић  Енглески језик 15 9  60% 

9. Светлана Гавриловић Енглески језик 30 25  83% 

10. Бранкица Скорковић Енглески језик 30 22  73% 

11. Невенка Демировић Енглески језик 30 21  70% 

12. Јелена Ћоровић Енглески језик 30 23  76% 

13. Јелена Ристовић Латински језик 30 17  56% 

14. Бранка Вукић Руски језик 30 15  50% 

15. Јелена Дукић Латински језик 10 6  60% 

16. Добрина Пејовић  Француски језик 15 10  66% 

17. Исидора Шиљак Немачки језик 30 10 10 66% 

18. Милена Миленковић Шпански језик 15 8 5 86% 

19. Броћић Бојана Италијански јез. 30 10 7 56% 

20. Борис Илић Социологија 

Устав 

30 15  50% 

21. СнежанаНедељковић Историја 15 7 3 66% 

22. Светлана Миловановић Историја 30 10 10 66% 

23. Душица Илић Историја 30 10 5 50% 

24. Биљана Шоловић Географија 30  21 70% 

25. Душица Ристовић Биологија 15+15   9 8 56% 

26. Милица Зарић Биологија 30 8 10 60% 

27. Саша Станојевић Биологија 30  15 50% 

28. Славица Вељовић Хемија 30 6 10 53% 

29. Оливера Куљанин Хемија 15 8  53% 

30. Драгица Селаковић Хемија 30 7 10 56% 

31. Снежана Јевђовић Физика 60 13 26 81,67% 

32. Цмиљка Васовић Физика 30 13 3 53% 
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33. Живојин Павловић  Физика 30 8 7 50% 

34. Данијела Савић Физика 15 8  53% 

35. Слободан Суботић Математика 30 11 4 50% 

36. Милена Јелисавчић Математика 30 17  56% 

37. Славка Живанић Математика 30 7 8 50% 

38. Дубравка Митраш Математика 30 9 7 53% 

39. Марија Станковић Математика 30 23  76% 

40. Дејан Цвијетић Математика 30 20  66% 

41. Милијана Аћимовић Рачунар.и инфор. 30 16  53% 

42. Мирјана Милошевић Рачунар.и инфор. 30 15  50% 

43. Биљана Ристић Рачунар.и инфор. 30 16  53% 

44. Анка Мисаиловић Рачунар.и инфор. 30 20  66% 

45. Александар Алексић Рачунар.и инфор. 30 15  50% 

 

 

5.10.5. Извештај о реализацији припремне наставе  

Припремна настава се реализује за ученике завршних разреда. Поједине планиране 

активности су реализоване  од 1.9.2020. смењују се комбинована и онлајн настава 

 

Р.б Презиме и име Наставни 

предмет 

Планирано 

часова 

секције 

Реализовано 

часова 

секције 

Степен         

реализације 

1. Слободан Суботић Математика 30 18 60% 

2. Марија Станковић Математика 30 15 50% 

3. Ружица Марјановић Српски јез.и књ. 30 13 43% 

4. Гордана Даниловић Српски јез.и књ. 30 18 60% 

5. Љиљана Смиљанић Српски јез.и књ. 30 16 53% 

6. Бранкица Скорковић Енглески језик 30 18 60% 

7. Саша Станојевић Биологија 30 18 60% 

8. Цмиљка Васовић Физика 30 15 60% 

9. Душица Илић Историја 30 17 56% 

10. Милица Зарић Биологија 30 12 40% 

11. Славица Вељовић Хемија 30 15 50% 

 

5.11. Огледи у школи  

У Ужичкој гимназији нема огледних одељења. 

5.11.1. План рада тимова за праћење огледа  

Не постоје тимови за праћење огледа 

5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена 
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У Гимназији не постоје екстерни и интерни носиоци промена тимова за праћење огледа. 

5.12. Извођење ученичке праксе у привредним организацијама   

Нема извођења праксе у привредним организацијама. 

5.13. Проширена делатност школе  

Школа је добила сагласност Министарства просвете за следеће врсте проширене делатности: 

-обављње курсева за рад на рачунару 

-обављање курсева за стране језике 

-обављање припреме за полагање пријемних ипита за упис на факултет у време које не би 

реметило редован образовно-васпитни рад школе. 

Број решења   022-05-172/93-03 од 20.02.2003. године.  

Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности. 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ,  УПРАВНИХ  И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1. Извештаји стручних органа 

6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће је, као највећи и најважнији стручни орган школе, непосредно 

организовало и пратило остваривање циљева и задатака образовно-васпитног процеса. 

Пратили су се резултати рада ученика и наставника, утврђивао се општи успех ученика, 

предлагане су и изрицане васпитно-дисциплинске мере. На полугодишту и крају наставне 

године урађена је анализа рада стручних већа. На свакој седници разматрана су будућа 

дешавања у школи и подношени су извештаји о стручном усавршавању наставника и 

стручнихсарадника. 

У току школске 2020/21. године на дневном реду били су следећи садржаји: резултати 

уписа у први разред за текућу школску годину; формирање одељења и упис ученика у II, III и 

IV разред; одређивање одељењских старешина; разматрање и усвајање Извештаја о 

реализација плана рада школе; разматрањe предлога Годишњег плана рада школе; усвајање 

распореда  часова редовне, додатне, допунске, секције, писмених задатака и контролних 

вежби; доношење одлуке о коришћењу уџбеника за наредну школску годину; доношење 

одлуке о секцијама које ће радити у наредној школској години и именовање руководилаца 

секција; разматрање и усвајање програма екскурзије за наредну школску годину и извештаја о 

реализованим екскурзијама; именовање комисије за спровођење пријемног испита за 

рачунарско одељење; именовање испитног одбора и испитних комисија за релизацију 

матурског испита; разматрање и усвајање предлога тема за матурске радове и одређивање 

ментора; утврђивање резултата испита за ванредне ученике и резултата матурских испита и 

општег успеха ученика на  матурском испиту; доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању  ученика и проглашење носилаца диплома ''Вук Караџић'' и специјалних 
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диплома; рад школског развојног тима и  реализација задужења за вредновање и 

самовредновање рада школе; организација и учешће ученика на такмичењима, конкурсима, 

смотрама итд.; организација културно-спортских сусрета, размена ученика и друго. 

У школској 2020/21 сва наставничка већа су одржана онлајн према упутству 

Министарства просвете.  

 

 

 

 

 

 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

С
еп

те
м

б
ар

 

Утврђивање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2020/21.  

и предлог одлуке Школском одбору  

Разматрање Извештаја о раду за школску 

2019/20.  

Утврђивање предлога Школског програма 

Утврђивање предлога структуре 40-то 

часовне радне недеље и предлог одлуке 

Школском одбору на усвајање  

Утврђивање распореда редовне, блок, 

допунске и додатне наставе и доношење 

одлуке о усвајању  

Школски развојни план (16.-21.г.)– 

координатори (извештаји) 

Самовредновање – координатори (извештаји 

и планови) 

Усвајање списка уџбеника који ће се 

користити у школској 2020/21.години 

Ђачки динар 

Прослава 181 год Ужичке гимназије 

Текућа питања 

Презентациј

е, разговор, 

дискусије, 

договор 

комисија за 

израду 

програма , 

директор и 

педагог 

О
к
то

б
ар

 

Именовање Испитног одбора за реализацију 

матурског испита школске 2020/21. године  

Именовање комисије за ванредне ученике  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, и 

стручне вође 

екскурзија 
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Н
о
в
ем

б
ар

 
Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на првом класификационом периоду  

Послови у вези матурског испита  

Предлог уписа за школску 2019/20. годину 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог, 

психолог 

Д
ец

ем
б

ар
 

Именовање комисије за израду програма за 

обележавање Савиндана  

Обавештење о програму семинара који се 

одржавају за време ученичког зимског 

распуста (извршилац: директор) 

Усвајање тема за матурске радове и 

одређивање ментора 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

стручна 

већа, 

педагог 

 

Ја
н

у
ар

 

Договор око обележавања школске славе 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о 

дешавањима у школи у наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председници 

стручних 

већа 

Ф
еб

р
у
ар

 

Анализа рада стручних већа у првом 

полугодишту  

Оцена и анализа посећених часова у првом 

полугодишту школске 2019/20. године  

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада на крају првог полугодишта  

Послови у вези матуре за школску 2019/20. 

годину 

Утврђивање резултата испита ванредних 

ученика (извршилац: председник комисије) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду Извештај о реализацију 

СУ наставника у претходном периоду – 

координатор. 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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М
а
р

т
  
 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита  

Успех ученика првог разреда уписаних из 

ОШ у Ужицу, аналитичко-истраживачки 

рад (извршилац: школски педагог) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

професор 

психологије 

А
п

р
и

л
  

  

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају I квалификационог периода 

школске 2020/21. године (извршилац: 

директор и педагог) 

Школска документација и администрација 

(самовредновање, ШРП, дневници, 

уписнице...) реализација договорених 

обавеза  

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор и 

педагог 

М
а
ј 

  

Анализа резултата образовно-васпитног 

рада ученика завршних разреда (извршилац: 

директор и педагог) 

Припрема и организација послова у вези 

матурског испита (извршилац: директор) 

Припрема и организација послова у вези 

пријемног испита за талентована одељења 

(извршилац: директор) 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог и 

председник 

комисије за 

ванредне 

ученике 
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6.1.2. Извештаји о раду одељењских већа  

          Одељењска већа су се, у протеклој школској години бавила свим питањима 

везаним за остваривање циља и задатака васпитно–образовног рада у једном одељењу. У 

просеку је одржано 5 седница одељењских већа, а садржај рада био је следећи: формирање 

Ј
у
н

  
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада ученика на крају наставне године 

(извршилац: директор и педагог). 

Оцена и анализа посећених часова у  

полугодишту школске 2020/21. године  

Доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању ученика (извршилац: разредне 

старешине и наставничко веће) 

Утврђивање резултата матурских испита и 

општег успеха на матурским испитима у 

јунском испитном року (извршиоци: 

комисије и одељенске старешине) 

Проглашавање носилаца дипломе Вук 

Караџић и посебних диплома 

Формирање потребних комисија за упис 

ученика у  разред (извршилац: директор) 

Утврђивање резултата испита за ванредне 

ученике (извршилац: председник комисије) 

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог, 

председници 

стручних 

већа, 

одељенске 

старешине 

А
в

г
у
ст

  
 

Анализа резултата васпитно-образовног 

рада на крају школске 2019/20. године 

(извршилац: директор)  

Анализа стручног усавршавања у школској 

2019/20.години 

Формирање одељења, подела часова и 

одређивање одељењских старешина 

(извршилац: директор и педагог) 

Организација уписа ученика у , ,  и V 

разред Гимназије (извршилац: директор) 

Формирање тима за израду Годишњег 

програма рада  

Извештај о реализацију СУ наставника у 

претходном периоду - директор 

Извештај са одржаних семинара, 

презентација, књижевних сусрета... и 

обавештења о дешавањима у школи у 

наредном периоду  

Текућа питања 

Анализа, 

разговор, 

договор 

Директор, 

педагог 

* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску 

документацију а  носиоци праћења биће тим за самовредновање рада школе.  
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одељенских већа и усвајање плана рада одељењских већа; утврђивање распореда писмених 

задатака и вежби; упознавање са социјално-економским, породичним и здравственим 

условима ученика; анализа постигнутих образовно-васпитних резултата; предлагање мера за 

побољшање успеха ученика и унапређивање наставне и радне атмосфере; евидентирање  

изостанака  ученика;  изрицање  васпитних мера, али и ублажавање и укидање васпитно-

дисциплинских мера ученицима; утврђивање предлога за похваљивање и награђивање 

ученика; предлог плана и програма екскурзије/излета; унапређивање сарадње са родитељима 

и друго. 

Седнице одељенских већа су у току школске године, због ванредне ситуације изазване 

пандемијом, реализоване на  даљину, коришћењем вебалата. 

Седнице одељенских већа за утврђивање успеха на крају школске године су одржане у 

школи. 

Битна запажања и предлози са седница одељењских већа разматрани су на седницама 

Наставничког већа и другим стручним органима школе. 

 

 

6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа  ПРВОГ разреда - председник већа одељенских 

старешина Биљана Грујичић Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ разреда 

Закључак  

Извештај рада Одељенског већа за други разред школске 2020/2021.год. 

• На почетку школске године смо усвојили план и програм рада Одељенског већа за други 

разред. 

• За председника већа је изабрана проф. Биљана Грујичић одељ.старешина 1/2. 

• У овој години бавили смо се планирањем и организовањем рада у време трајања пандемије 

по комбинованом моделу наставе, координирали смо рад са ученицима који наставу прате 

онлајн 

• Извршена је регистрација ученика на Google платформи за едукацију (G Suite).  

• Усвојен је план израде писмених задатака и контролних вежби, као и организације допунске 

, додатне наставе и секција 

• Бавили смо се питањима ученика везаним за њихов социјални,породични и здравствени 

статус. 

• Због пандемије нису одржавани родитељски састанци, али су родитељи путем мејла 

информисани о успеху ученика на првом и трећем класификационом периоду као и на крају 

првог полугодишта. 

• Разматрали смо предлоге мера за унапређивање сарадње са родитељима као и ПП службом у 

школи. 

• Пратили смо поштовање мера заштите здравља ученика и запослених. 

• Пратили смо успешност рада по комбинованом моделу наставе . Континуирано смо пратили 

успех ученика, учешће у ваннаставним активностима, понашање и дисциплину на часовима. 

Одељењске старешине су пратиле и редовност оцењивања ученика из свих предмета и са 

предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха. 

Извршена је анализа постигнутих успеха ученика на крају сваког класификационог периода.  
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• Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно . 

• Стручно се усавршавали како у школи тако и ван ње. 

• Реализовали смо све планиране наставне програме. 

• Присуствовали свим седницама Одељенских и Наставничких већа. 

• Састанци Одељенског вежа су одржавани онлајн. 

 

 

6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа  ДРУГОГ разреда - председник већа 

одељенских старешина Невенка Демировић 

  

Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда 

Закључак  

Извештај рада Одељенског већа за други разред школске 2020/2021.год. 

• На почетку школске године смо усвојили план и програм рада Одељенског већа за други 

разред. 

• За председника већа је изабрана проф. Демировић Невенка одељ.старешина 2/7. 

• У овој години бавили смо се планирањем и организовањем рада у време трајања пандемије 

по комбинованом моделу наставе, координирали смо рад са ученицима који наставу прате 

онлајн 

• Извршена је регистрација ученика на Google платформи за едукацију (G Suite).  

• Усвојен је план израде писмених задатака и контролних вежби, као и организације допунске 

, додатне наставе и секција 

• Бавили смо се питањима ученика везаним за њихов социјални,породични и здравствени 

статус. 

• Због пандемије нису одржавани родитељски састанци, али су родитељи путем мејла 

информисани о успеху ученика на првом и трећем класификационом периоду као и на крају 

првог полугодишта. 

• Разматрали смо предлоге мера за унапређивање сарадње са родитељима као и ПП службом у 

школи. 

• Пратили смо поштовање мера заштите здравља ученика и запослених. 

• Пратили смо успешност рада по комбинованом моделу наставе . Континуирано смо пратили 

успех ученика, учешће у ваннаставним активностима, понашање и дисциплину на часовима. 

Одељењске старешине су пратиле и редовност оцењивања ученика из свих предмета и са 

предметним наставницима разговарале о мерама за побољшање успеха. 

Извршена је анализа постигнутих успеха ученика на крају сваког класификационог периода.  

• Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно . 

• Стручно се усавршавали како у школи тако и ван ње. 

• Реализовали смо све планиране наставне програме. 

• Присуствовали свим седницама Одељенских и Наставничких већа. 

• Састанци Одељенског вежа су одржавани онлајн. 
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6.1.2.3.  Извештај о раду одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда – председник већа 

одељењских старешина Мирјана Галечић  

Закључак  

На почетку школске године смо усвојили план и програм рада Одељенског већа за трећи 

разред. 

-За председника већа је изабрана проф.Галечић Мирјана одељ.старешина 3/2. 

-У овој школској години бавили смо се питањима ученика везаним за њихов 

социјални,породични и здравствени статус. 

-Одржали 4 родитељска састанка-online на којима смо извршили анализу успеха ученика на 

првом класификационом периоду и крају првог и другог полугодишта. 

-Разматрали предлоге мера за унапређивање сарадње са родитељима као и ПП службом у 

школи. 

-Учествовали у пилот пројекту Државне матуре крајем октобра 2020.год. где су тестирани 

ученици из одељења 3/2 и 3/7 ( оба смера ). 

-Анализирали понашање ученика након примењених васпитно-дисциплинских мера / 

пр.упућивање ученика на извршење друштвено -корисног и хуманитарног рада у школи/ 

-Уредно смо водили педагошку документацију и сарађивали међусобно сарађивали  

-Стручно се усавршавали преко семинара који су организовани онлајн путемпр.семинар под 

називом "Дигитална учионица" 

-Учествовали на промоцији нових уџбеника у издаваштву "Логоса" из Београда који су 

написани према реформисаном програму за гимназије online. 

- Услед увођења ванредног стања у држави због проглашења пандемије Covid 19,прешли смо 

на реализацију комбинованог модела наставе на даљину коришћењем Google rooms 

платформе и емитованих часова на РТС 3 каналу . До краја ове школске године остваривали 

смо прилично добру сарадњу са ученицима путем разних видова друштвених мрежа . 

-Реализовали смо све планиране наставне програме и садржаје. 

-Међусобно се договарали око закључивања оцена на основу препоруке Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја. 

- Присуствовали смо драмској представи на сцени Народног позоришта Ужице под називом 

"Остаде ми тужна чизма" у знак сећања на рано преминулог ученика наше школе Марка 

Вермезовића коју су режирали ученици трећег разреда Вук Здравковић 3/6,текст Јована 

Шиљковић 3/2,ментор Душица Виторовић проф.српског језика и књижевности. 

-Комисијски смо извршили сравњавање оцена,успеха и података из Е дневника и матичних 

књига,преузели сведочанства од Директора школе и иста поделили ученицима на Видовдан 

28.06.2021.год. 

-Укупно одржаних састанака 6. 

 
Мирјана Галечић, 22. 06. 2021. 

 

  6.1.2.4.  Извештај о раду Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда - председник већа 

одељенских старешина Милијана Аћимовић  

Годишњи извештај рада одељењских старешина четвртог разреда 

Закључак  
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Одељењско веће четвртог разреда у саставу Милијана Аћимовић, Светлана Кнежевић, Ружица 

Марјановић, Слободан Суботић, Цмиљка Васовић и Гордана Даниловић радило је према 

усвојеном плану и програму за школску 2020/2021. годину. 

Услед проглашења пандемије Covid 19, ове школске године смо радили по комбинованом 

моделу наставе. Ученици су били подељени у две групе по 16 ученика и наставу пратили у 

школи сваке друге недеље (када нису у школи настава је организована online). Наставa на 

даљину релизована је коришћењем Google учионице. Посебно је била важна сарадња актива 

током реализације наставе на даљину. 

Одељењске старешине су континуирано пратиле успех ученика, понашање и дисциплину 

ученика на часовима у школи и рад на Google учионици. 

Велики број ученика, по свом избору, похађао је само online наставу, па је посебна пажња 

била усмерена на праћење њиховог редовног извршавања школских обавеза (домаћи задаци и 

оцењивање). Одељењске старешине су биле у сталном контакту са колегама из већа и пратиле 

и анализирале редовност оцењивања ученика из свих предмета и са предметним 

наставницима разговарале о мерама побољшања успеха ученика.  

На састанцима су анализирани планови писмених и контролних задатака, распоред додатне и 

допунске наставе, као и припремне наставе, у којима су ангажовани ученици четвртог 

разреда.  

Одељењске старешине четвртог разреда држале су часове одељењске заједнице. На часовима 

одељењског старешине посебна пажња била је посвећена дисциплини и изостајању ученика са 

наставе и оцењивања, као и реализацији матурског испита.  

У току школске године одржана су три online родитељска састанка на којима је анализиран 

успех ученика, владање и понашање ученика на часовима, родитељима су мејлом послате 

картице са појединачним успехом ученика и предложене мере за побољшање успеха ученика.  

Одељенске старешине сарађивале су на свим пословима везаним за организовање матурског 

испита. 

Чланови одељењског већа присуствовали су подели специјалних диплома, награда из фондова 

и Вукових диплома, као и матурској вечери. 

У току школске године одељењске старешине су редовно радиле на педагошкој 

документацији, као и на решавању текућих проблема у одељењу.  

На крају школске године чланови овог већа заједнички су радили на изради сведочанства и 

диплома за ученике и прегледу дневника и матичних књига.  

 

Милијана Аћимовић 

 
Милијана Аћимовић, 13. 07. 2021. 

6.1.3. Извештаји о раду Стручних већа 

Уводне састанке, у августу месецу, одржали су директор, психолог и педагог са сваким 

Стручним већем. Утврђена је организација рада, подела послова и разматране су планиране 

активности већа. Даљи рад стручних већа односио се на: израду планова наставе и учења 

услед реформе гимназија и новог одељења за ученике са посебним способностима за спорт, 

планирање наставног рада и организацију допунске и додатне наставе, припремне наставе и 

ваннаставних активности, организацију и извођење огледних и угледних часова, уједначавање 

критеријума оцењивања и израда тестова знања, коришћење и опремање специјализованих 

учионица, лабораторије и фискултурних сала, менторство наставницима- приправницима и 

полагање испита за дoбијање лиценце за рад, размену искустава у оквиру истих и сродних 

већа и друго. Стручна већа су просечно одржала по десет састанака. Састанци  и међусобна 

сарадња реализована су путем веб алата. 
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Ред.

бр. 

СТРУЧНА ВЕЋА 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

Руководилац 

стручног већа 

1. 
Стручно веће наставника српског језика и 

књижевности 
Биљана Грујичић 

2. Стручно веће наставника страних језика 
Светлана 

Гавриловић 

3. Стручно веће наставника друштвених наука  Борис Илић 

4. Стручно веће наставника историје Будимир Радојичић 

5. Стручно веће наставника биологије Саша Станојевић 

6. Стручно веће наставника географије Мирјана Галечић 

7. Стручно веће наставника хемије Славица Вељовић 

8. Стручно веће наставника физике Цмиљка Васовић 

9. 
Стручно веће наставника математике и 

информатике 
Биљана Ристић 

10. 
Стручно веће наставника ликовне културе и 

музичког васпитања 
Биљана Спаловић 

11. 
Стручно веће наставника физичког 

васпитања 

Љубиша 

Вранешевић 

12.  
Стручно веће наставника грађанског 

васпитања и веронауке 

Нинослава 

Јовановић 

 

 

1. Извештај о раду стручног већа за српски језик и књижевност - председник 

Стручног већа Биљана Грујичић 

На почетку школске године Актив је извршио поделу часова на предметне наставнике, као 

и активности у оквиру 40-часовне радне недеље. 

За председника Већа је изабрана Биља Грујичић 

Усвојени су предлози везани за коришћење уџбеника, за издаваче су одабрани Клет и 

Завод за уџбенике Београд. 

Добијена су упутства за коришћење Е-дневника у оквиру G-Suite платформе, као и кодови 

за откључавање дигиталних уџбеника. 

Направљени су планови и програми рада за додатну и допунску наставу, као и секције. 

Попуњени су обрасци за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

Присуствовали смо стручном семинару#"Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу ", предавач Драгана Ђурић, психолог. 

Присуствовали смо свим седницама Оељенског и Наставничког већа у оквиру које смо 

пратили предавање педагога школе на тему: Адекватност комуникација у образовно-

васпитном раду. 

Настава се одвијала по комбинованом моделу до 18. 12. 2020., када је завршено прво 

полугодиште на нивоу Србије. 

Подељене су две матурске теме из српског језика и књижевности.Професори ментори 
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били су Гордана Даниловић и Љиља Смиљанић. 

Размењивали смо искуства на даљину са колегама из других гимназија. 

Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

На састанцима стручних већа присуствовали су сви чланови већа, а редовно су посећиване 

и трибине и књижевне вечери у сарадњи са другим културним институцијама у граду. 

Дана 4.6. одржана је успешна одбрана матурских радова. 

Због комбинованог модела наставе рад секција није могао да има значајније активности 

као претходних година. Углавном је усмерен на друштвене мреже и интернет. У оквиру 

литерарне секције ученици су учествовали на наградним конкурсима, такође у оквиру 

лингвистичке секције ученици су вежбали и стигли до републичког нивоа. Такође одржано 

је и такмичење Књижевна олимпијада на коме су учешће узели и наши ученици. 

На крају школске године одржана је ученичка представа, изведена у Народном позоришту, 

у знак сећања на несрећно преминулог ученика наше школе Марка Вермезовића. 

Професорка Душица Виторовић је припремала ову представу са ученици, представа јебила 

врло успешна и врло гледана. 

Овај извештај је прочитан јавно пред свим члановим Већа у просторијама школе. 

2. Извештај о раду Стручног већа наставника страних језика - председник Стручног 

већа Светлана Гавриловић 

• Одржан је један угледни час из енглеског језика (Светлана Гавриловић, 6. новембра 2020., 

одељење III2, наставна јединица: Revision – систематизација) и један из шпанског језика 

(Милена Миленковић, 23. априла 2021., одељење 5/5 ОШ 'Алекса Дејовић', наставна јединица 

'Исказивање времена (гледање на сат, дани у недељи, месеци у години)'. 

• Од 10. септембра до 25. октобра 2020., Милена Миленковић, Бранкица Скорковић, Ђурђица 

Судзиловски и Светлана Гавриловић похађале су обуку под називом 'Формативно оцењивање 

и његова примена у дигиталном окружењу' у организацији Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања (К2, К3, К4, 12 сати стручног усавршавања). 

• 4. новембра 2020., на електронској седници наставничког већа сви чланови стручног већа 

присуствовали су обради теме 'Адекватност у комуникацији у образовно-васпитном раду', 

којом је школски педагог Емилија Станковић приказала научено на реализованом семинару 

истог назива. 

• Од септембра 2019. до октобра 2020., Милена Миленковић је похађала онлајн обуку о 

шпанској култури под називом Cultuforma, у организација Удружења наставника шпанског 

језика Србије.Семинар није акредитован, али је део Еразмус пројекта чији је носилац ово 

удружење. 

• Од 28. октобра до 28. новембра 2020., Милена Миленковић је похађала онлајн обуку под 

називом Cultura española y su didáctica у организацији Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo из Мадрида, а под покровитељством Министарства просвете Шпаније. 

• Од 16 - 27. новембра 2020., Исидора Шиљак и Светлана Гавриловић су похађале онлајн 

обуку под називом 'Медијска писменост и критичко мишљење – Укључи кликер' у 

организацији удружења 'Едуактив 2020' и уз подршку амбасаде САД-а у Београду (24 сата 

стручног усавршавања). 

• 11-12. децембра 2020., Светлана Гавриловић је присуствовала 18. ELTA конференцији 

одржаној онлајн под називом Be the change you want to see in the world (Mahatma Gandhi) (4 

бода стручног усавршавања). 

• У децембру 2020., Исидора Шиљак и Светлана Гавриловић су завршилe онлајн курс 'Основе 

микробита за наставнике' у организацији Британског савета (8 сати стручног усавршавања). 

• 21. децембра 2020., Светлана Гавриловић је на онлајн састанку стручног већа презентовала 

запажања и материјал са 18. ELTA конференције, којој је присуствовала 11-12. децембра 2020. 
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• 13. јануара 2021., Исидора Шиљак је присуствовала вебинару у организацији Гетеовог 

института у Београду под називом Leseverstehen im Live-Online-Unterricht ('Разумевање 

читања текста у онлајн настави'). 

• 21. фебруара 2021., Исидора Шиљак је присуствовала онлајн конференцији OSD аустријског 

института у Грчкој под називом DaF-Realität im virtuellen Zeitalter. 

• Од 24. до 27. марта 2021., Светлана Гавриловић је присуствовала међународној виртуелној 

TESOL 2021 конференцији. 

• 15. априла 2021., Исидора Шиљак је присуствовала двосатном вебинару у организацији Гете 

нститута из Београда под називом Ich spreche nicht, ich singe! Musik im DaF-Unterricht. 

• Од 15. марта до 17. априла 2021., Јелена Ћоровић је похађала акредитовану онлајн обуку у 

организацији КБЦ Бор под називом 'Савладавање меких вештина у релацији наставник-

учитељ-родитељ унутар установа' (К4, П4, 36 сати стручног усавршавања). 

• Од 15. марта до 28. априла 2021., Светлана Гавриловић је похађала онлајн обуку у 

организацији European Schoolnet Academy под називом Digital Education with Cultural Heritage 

(25 сати). 

• Од 19. јануара до 24. априла 2021., Данка Ковачевић је похађала акредитовану обуку под 

називом 'Дигитализација школских процес и активности из приоритетне области 

Унапређивање дигиталних компетенција наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија', К1, К2, К3, 40 сати стручног усавршавања. 

• 24. и 28. априла 2021., Милена Миленковић је присуствовала онлајн предавањима под 

називом 'Деца уче права детета' и 'Деца живе права детета – примена индикатора 

остварености' у оквиру пројекта 'Образовање за права детета'(акредитовани са 16 сати 

стручног усавршавања ван установе). 

• 21. и 22. маја 2021., Светлана Гавриловић је присуствовала 19. међународној ELTA 

конференцији под називом Curiosity is the engine of achievement. (Sir Ken Robinson), одржаној 

онлајн и акредитованој са 4 бода стручног усавршавања. 

• 5. јуна 2021., Светлана Гавриловић је присуствовала акредитованом вебинару под називом 

'Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави' у организацији Удружења 

'Едуактив' и Амбасаде САД у Београду. 

• Од 17. маја до 7. јуна 2021. године, Исидора Шиљак, Невенка Демировић, Ђурђица 

Судзиловски, Јелена Ћоровић, Бојана Броћић, Данка Ковачевић, Добрина Пејовић и Светлана 

Гавриловић су похађале акредитовани Програм обуке за запослене у образовању под називом 

'Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала' онлајн (19,5 сати стручног усавршавања, К1 и К2). 

 

 

Такмичења и конкурси 

 

• У октобру 2020., Даница Кривокапић IV6, Марта Гавриловић IV6 и Милица Пешић III6, 

учествовале су на такмичењу из немачког језика под називом Mein neuer Nаchbar Beethoven 

('Мој нови комшија Бетовен’), које је организовало Удружење Немаца Maria Theresiopolis из 

Суботице уз подршку Гете института из Београда, а поводом 250 година од рођења 

композитора Лудвига ван Бетовена. Марта Гавриловић IV6 освојила је треће место за свој рад 

у категорији стрипа. Онлајн додела награда организована је 23. јануара 2021. Координатор 

активности је била Исидора Шиљак. 

• У новембру 2020., на конкурсу у организацији Гете института из Београда под називом 

Mein Lehrer Beethoven und ich ('Мој наставник Бетовен и ја'), а поводом 250 година од рођења 

Лудвига ван Бетовена, учествовале су Лола Ђукић II2 и Кристина Милчановић I1. Активности 

је координирала Исидора Шиљак. 

• Ученице трећег разреда Лена Лазаревић III1, Анђела Требјешанин III1, Анастасија 

Продановић III1, Невена Милутиновић III2, Зорана Аћимовић III6 и Јована Јокић III6, 
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учествовале су на литерарном конкурсу на енглеском језику под називом Trapped издавачке 

куће Young Writers из Велике Британије. Свих шест радова је објављено у антологији кратких 

прича деце из читавог света под истим називом. Активности је координирала Светлана 

Гавриловић. 

• У децембру 2020., Анастасија Продановић III1, Бојан Лацмановић III2, Александра 

Милојковић III4 и Марта Гавриловић IV6 учествовали су на конкурсу Европске комисије 

Савета Европе за дизајн мајице Европског дана језика 2021. са осам радова. Рад Александре 

Милојковић III4 проглашен је за један од најбољих и може се погледати на 

https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx. Активности су 

координирале Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић. 

• У децембру 2020., Катарина Михаиловић III1, Анђела Требјешанин III1, Анастасија 

Продановић III1, Стефан Ранковић III2, Јована Шиљковић III2, Ђурђија Лојаница III3, 

Александра Милојковић III4 и Валентина Николић III7 учествовали су на литерарном 

конкурсу на енглеском језику под називом Imagine!- Voices of Youth издавачке куће Young 

Writers из Велике Британије. Свих осам радова ће бити објављени у збирци песама деце из 

читавог света под истим називом. Активности су координирале Јелена Ћоровић и Светлана 

Гавриловић. 

• У фебруару 2021., Ива Павловић III7 и Урош Шестовић III1 учествовали су на наградном 

конкурсу 'Европски дневник' са радовима – блогом на тему људских права и стрипом на тему 

'ЕУ и Србија'. Ива је у својој категорији освојила треће, а Урош друго место. Ментори 

ученицима су биле Светлана Гавриловић и Бојана Броћић. 

• У фебруару 2021., Анастасија Продановић III1, Милица Јаблановић III2, Ивана Анђић III2, 

Јована Шиљковић III2 и Стефан Ранковић III2 учествовали су на међународном поетском 

такмичењу часописа Narrative на тему Escape, али нису остварили значајнији резултат. 

Активности је координирала Светлана Гавриловић. 

• У фебруару 2021., преко тридесет ученика трећег разреда учествовало је на литерарном 

конкурсу за кратку причу на енглеском језику под називом Unsolved – Criminal Tales 

издавачке куће Young Writers из Велике Британије. Свих 38 прича биће објављено у збирци 

мини сага деце из читавог света под истим називом. Координатор активности је била 

Светлана Гавриловић. 

• Школска такмичења из енглеског и италијанског језика одржана су у периоду од 23. до 26. 

фебруара 2021. На окружно такмичење су се пласирали Сара Филиповић IV6, Даница 

Кривокапић IV6, Ања Росић IV6, Ђорђе Зарић IV5, Андријана Љујић IV5 и Андреј Петровић 

IV5 из енглеског језика и Магдалена Вукомановић IV3 из италијанског језика. Ментори 

ученицима су биле Бранкица Скорковић и Бојана Броћић. 

• У марту 2021., Марта Гавриловић IV6 учествовала је на наградном фото-конкурсу 

Департмана за немачки језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу на тему Wie lerne 

ich Deutsch и освојила прво место. Ментор ученици и координатор активности била је 

Исидора Шиљак. 

• У марту 2021., Стефан Ранковић III2 је учествовао на литерарном конкурсу на енглеском 

језику под називом Spine Chillers издавачке куће Young Writers из Велике Британије и његова 

прича ће бити објављена у збирци прича деце из читавог света под истим називом. 

Координатор активности је била Светлана Гавриловић. 

• У априлу 2021., 17 ученика трећег разреда учествовало је на поетском литерарном конкурсу 

на енглеском језику под називом Imagine! издавачке куће Young Writers из Велике Британије. 

Сви радови су прихваћени и биће објављени у збирци песама деце из читавог света под истим 

називом. Координатор активности је била Светлана Гавриловић. 

• 9. маја 2021. у Пољопривредној школи 'Љуба Мићић' у Пожези одржано је окружно 

такмичење из страних језика, на коме је учествовало и седам ученика наше школе у 

познавању енглеског и италијанског језика. Сара Филиповић IV6 и Андреј Петровић IV5 су 

освојили друго место, а Ђорђе Зарић IV5 и Ања Росић IV6 треће место на такмичењу из 
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енглеског језика, а Магдалена Вукомановић IV3 треће место на такмичењу из италијанског 

језика. Сви ученици осим Ање Росић IV6 су се пласирали на републичко такмичење. Ментори 

ученицима су биле Бранкица Скорковић и Бојана Броћић. 

• У мају 2021., Магдалена Мићић, Милица Брзаковић и Алекса Јаковљевић, ученици IV6, 

учествовали су на литерарном конкурсу на енглеском језику под називом Unsolved издавачке 

куће Young Writers из Велике Британије. Резултати ће бити познати кроз неколико месеци. 

Координатор активности је била Светлана Гавриловић. 

• У мају 2021., песма Данице Тодоровић IV6 Steps објављена је у збирци радова деце из 

читавог света под називом Write to Unite издавачке куће Young Writers из Велике Британије. 

Активности је координирала Бранкица Скорковић. 

• 22. маја 2021., у Првој београдској гимназији је одржано републичко такмичење из страних 

језика на коме су учествовала четири наша ученика, Сара Филиповић IV6, Андреј Петровић 

IV5 и Ђорђе Зарић IV5 у такмичењу из енглеског језика и Магдалена Вукомановић IV3 у 

такмичењу из италијанског језика. Андреј Петровић IV5 пласирао се на усмени део међу 15 

најбољих такмичара, али није освојио једно од прва три места. Ментори ученицима су биле 

Бранкица Скорковић и Бојана Броћић. 

• У јуну 2021., Мина Чушин III1, Анастасија Продановић III1, Кристина Газдић III1, Ђурђина 

Радошевић III1, Ања Вукомановић III2, Александра Милојковић III4 и Валентина Николић 

III7 учествовале су на поетском конкурсу на енглеском језику под називом Write to Unite 

издавачке куће Young Writers из Велике Британије. Резултати ће бити познати кроз месец 

дана, а активности су координирале Јелена Ћоровић и Светлана Гавриловић. 

 

 

Пројекти 

 

• Настављен је DELF пројекат, чији је координатор Ђурђица Судзиловски. Испити за школску 

2019/2020. су одржани 24. октобра 2020. у Ужичкој гимназији. На испите нивоа А1, А2 и Б1 

изашло је осам ученика наше школе и седам ученика ОШ 'Душан Јерковић'. Испите су 

положили: Милун Ерић III7 - А2, Валентина Васиљевић III7 - А2, Тијана Чегањац I6 - А2, 

Ивана Караичић I6 - А2, Ива Леонтијевић I6 - А2, Јована Чегањац III7 - Б1 и Теодора 

Драговић IV1- Б1. DELF испити за школску 2020/2021. годину одржани су у Ужичкој 

гимназији 17. априла 2021. године. На испите су изашла четири ученика наше школе и 

постигла следеће резултате: Ивана Караичић I6 – Б1, Виктор Врачарић I6 – А2, Валентина 

Васиљевић III7 – Б1 и Ана Томић III6 – Б1. 

• Настављен је DSD пројекат, чији је координатор Исидора Шиљак. Резултати испита 

одржаних током школске 2019/2020. су: Сара Вукашиновић IV4 и Марија Вуксановић IV5 

стекле су сертификат нивоа Б1, Марија Вулевић IV4, Марија Поповић IV5 и Тамара Ђуричић 

IV5 сертификат нивоа А2, а Никола Обрадовић IV5 није положио испит. Писмени део DSD 

испита за школску 2020/2021., (LV, HV, SK – разумевање текста, слушање и састав) одржан је 

10. марта 2021. у Ужичкој гимназији, а на испит је изашло једанаест ученика трећег и 

четвртог разреда. Још једна ученица је изашла на испит накнадно 24. марта 2021. јер је 10. 

марта била у изолацији. 2. априлa 2021. одржан је усмени део испита на који је изашло 11 

ученика. Ученици су постигли следеће резултате: Теодора Цицварић III4 - Б1, Ивана 

Ђорђевић IV3 - Б1, Јована Урошевић III4 - А2, Ђурђија Лојаница III3 - А2, Огњен Радовић III6 

- А2, Ана Глогињић IV3 - А2, Вања Дидановић IV3 - А2, Марта Гавриловић IV6 - А2, Даница 

Кривокапић IV6 - А2, а Анђела Копуновић IV6 и Стефан Новаковић IV6 добили су потврду о 

учешћу на испиту. 

• Настављен је пројекат увођења кинеског језика као факултативног предмета. 

• Школа је наставила учешће у eTwinning пројекту Poetry for a Sustainable Future. У оквиру 

пројекта урађен је филм о животу за време и визији живота после пандемије у коме се 

појављују представници свих школа учесница 
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https://www.youtube.com/watch?v=GqAID5g9DwA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1S_Eix95nc4

uuR25I02v1qrC9fnl-J9MjxGKm874UeRZMCZzeRsh0Q7Jc, а наш представник је била 

Александра Милојковић III4. Ученици су писали поезију инспирисану песмом Радјарда 

Киплинга 'Ако' и материјал је постављен на TwinSpace страницу овог пројекта 

https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214. Преко апликације www.padlet.com, 

ученици су разменили новогодишње честитке са ученицима из гимназије у Трелеборгу у 

Шведској https://padlet.com/magl77001/hmb3nt3k2i17hexy, а преко TwinSpace-а 

https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214 размењене су и дигиталне честитке 

са ученицима из гимназије IIS Enzo Ferrari Chiaravalle C.le у Италији. 16. фебруара 2021., 

одржан је онлајн састанак учесника пројекта како би се договориле активности за 

обележавање 21. марта – Светског дана поезије. Овај дан је обележен објављивањем 

електронске књиге са избором песама наших ученика написаних у оквиру пројекта од 

септембра 2020. до марта 2021. године, у којој су аутори сами и илустровали своје радове 

https://read.bookcreator.com/HRD3hofPolOb79xZk6DWaAPnLEK2/laHUiAjwRdCoGBscY9PW0

A и учешћем у онлајн pop-up догађају 19. марта током кога су аутори, наставници и ученици 

на Facebook страници пројекта читали своју поезију и говорили о важности поезије уопште 

https://www.facebook.com/groups/2883723995187062. Нашу школу су представљали Анастасија 

Продановић III1, Урош Шестовић III1 и Александра Милојковић III4. Поетским и ликовним 

радовима обележен је 8. јун – Светски дан океана, што се може погледати на 

https://worldoceanday.org/event/world-ocean-day-youth-voices-2021/. Заједно са ученицима из 

гимназија из Шведске и Италије приређена је збирка хаику песама и фотографија које 

приказују биодиверзитет Ужица, Трелеборга и Кјаравале Чентралеа 

https://padlet.com/magl77001/hnbxjpshc5ner7d6. На крају овогодишњих активности, 

припремљени су постери са најуспешнијим радовима који су постављени у школи и у граду. 

Извештај о пројектним активностима објављен је и на пројектном блогу 

https://en.sustainablepoetry.se/uzicka-gimnazija-serbia-

2/?fbclid=IwAR39oEsaiBgTSwAQhU0c13W0AheSl7aei9fsWWxuuoCTWbg6DVPw6Nu0tzk. 

Координатор пројекта је била Светлана Гавриловић. 

• У сарадњи са ELTA-ом и Aмбасадом САД у Београду, Школа се укључила и у пројекат US 

Elections у коме су учествовале три групе ученика из одељења III1, III2 и III6, укупно 30. 

Пројекат је трајао од 1. септембра до 2. новембра 2020., а његов циљ је био да се ученици 

упознају са америчким изборним системом, истраже једну америчку државу из групе тзв. 

swing states (додељене су им Северна Каролина, Мичиген и Џорџија), предвиде резултате 

овогодишњих избора у тим државама и на креативан начин представе свој глас. III1 је 

припремило филм, III2 постер, а III6 песму. По завршетку избора у САД, ученици су могли да 

провере колико добро су обавили истраживачки део задатка. Координатор пројекта је била 

Светлана Гавриловић. 

• У септембру 2020., Школа је добила Националне ознаке квалитета које додељују Фондација 

Темпус и Национални тим за подршку за сва три eTwinning пројекта у којима је учествовала 

прошле године: European Day of Languages 2019, Poetry for a Sustainable Future и Language: 

Mission Possible. Координатор свих пројеката је била Светлана Гавриловић. 

• У октобру 2020., Школа је добила Европску ознаку квалитета за пројекат European Day of 

Languages 2019, што значи да су рад наставника и ученика као и Школе у целини признати на 

највишем европском нивоу. Координатор активности је била Светлана Гавриловић. 

• Од марта 2020. до марта 2021. године, одељење II7 са наставником математике Дубравком 

Митрашиновић, наставником географије Биљаном Шоловић и наставником енглеског језика 

Невенком Демировић учествовало је у међународном пројекту под називом 'Ератостенов 

експеримент' са још 5876 школа из 105 земаља широм света. У оквиру пројекта, ученици су 

спровели експеримент рачунања обима планете по методи коју је користио грчки 

математичар, географ и астроном Ератостен пре око 2250 година. Продукт пројекта су 
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резултати експеримента и фотографија за такмичарски део. Резултати ће бити познати у 

наредном периоду. 

 

 

Активности 

 

• 25. септембра 2020., обележен је Европски дан језика – 26. септембар онлајн квизом 

припремљеним преко апликације Kahoot!. Победнице квиза су биле Аница Глигоријевић III1 – 

прво место, Лена Лазаревић III1 – друго место и Александра Милојковић III4 – треће место. 

Активности су координирале Бојана Броћић, Ђурђица Судзиловски, Јелена Ристовић, Милена 

Миленковић, Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Исидора Шиљак, Данка Ковачевић, 

Невенка Демировић и Светлана Гавриловић. 

• 23. новембра 2020., поводом 100 година од рођења немачког књижевника Паула Целана, 

чланови секције за немачки језик су на маскама исписали стихове његових најзначајнијих 

песама и изложили их у школи. Активности је координирала Исидора Шиљак. 

• Од 19-25. октобра 2020., поводом XX недеље италијанског језика у свету, приказан је кратак 

промо филм на тему 'Италијански између речи и слике – графити, илустрације'. Координатор 

активности је била Бојана Броћић. 

• 27. новембра 2020., одржан је квиз знања на енглеском језику поводом 185 година од рођења 

Марка Твена. У квизу је учествовало 18 ученика свих разреда, а најбољи су били Милица 

Јовичић, Марта Мићић и Валентина Николић III7 – прво место, Даница Кривокапић, Сара 

Филиповић и Павле Смиљанић IV6 – друго место и Лена Лазаревић, Анђела Требјешанин и 

Мина Чушин III1 – треће место. Истим поводом у кабинету за енглески језик постављена је 

пригодна изложба о Твеновом делу и раду. Активности су координирале Невенка Демировић, 

Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Данка Ковачевић и Светлана Гавриловић. 

• 12. децембра 2020., у Градском културном центру је одржана пројекција кратких немачких 

филмова Аустријског културног форума, којој су присуствовале Софија Гогић I2, Ксенија 

Ивановић I2, Јована Јокић III6, Сара Филиповић IV6 и Даница Кривокапић IV6 заједно са 

професорком Исидором Шиљак. 

• Током јануара и фебруара 2021. године, обележено је 400 година од рођења Жана де 

Лафонтена стриповима које су ученици радили према мотивима његових најпознатијих басни. 

Координатор активности је била Ђурђица Судзиловски. 

• У фебруару 2021., у кабинету за енглески језик постављена је изложба поводом 200 година 

од смрти енглеског песника Џона Китса. Активности су координирале Бранкица Скорковић, 

Јелена Ћоровић, Данка Ковачевић, Невенка Демировић и Светлана Гавриловић. 

• Током фебруара 2021., организован је традиционални литерарни конкурс на енглеском 

језику под називом An Ode to …. Победници такмичења су: Урош Шестовић III1 – прво место, 

Катарина Митрашиновић IV5 - друго место, Валентина Николић III7 – треће место, Маша 

Икодиновић III3 – четврто место и Стефан Ранковић III2 – пето место. Сви остали учесници 

су похваљени. Активности су координирале Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Данка 

Ковачевић, Невенка Демировић и Светлана Гавриловић. 

• На позив Амбасаде САД у Београду, Школа је 21. априла 2021. учествовала у еколошком 

програму под називом Generate, што је, заправо, интерактивна игра кроз коју се ученици кроз 

неколико тимова такмиче у познавању доброг избора енергената и развијају свест о важности 

заштите животне средине, избору енергената у индустрији, транспорту и свакодневним 

активностима и обновљивим изворима енергије. На такмичењу су, поред Ужичке гимназије, 

учествовале и Трећа београдска гимназија и Медицинска школа 'Надежда Петровић' из 

Београда, Гимназија Чачак, Прва крагујевачка гимназија и Гимназија 'Јован Јовановић Змај' из 

Новог Сада. Нашу школу је представљало 12 ученика другог и трећег разреда, који су се 

такмичили заједно са вршњацима из Крагујевца. Координатори активности су биле Невенка 

Демировић и Светлана Гавриловић. 
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• 700 година од смрти Дантеа Алигијерија обележен је пројектом I liceali recitano Dante, у 

оквиру кога су ученице другог разреда рецитовале чувене Дантеове стихове. Координатор 

активности је била Бојана Броћић. 

• 2. јун – Дан Републике Италије обележен је приказивањем филма о овом празнику и квизом 

на тему I simboli dell’Italia, у коме су учествовали ученици првог разреда. Активности је 

координирала Бојана Броћић. 

 

 

У медијима 

 

• На сајту Савета Европе објављени су кратак текст и фотографија о обележавању Европског 

дана језика у нашој школи 

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/21004/Country/RS/language/sr-Cyrl-

RS/Default.aspx . 

• У новембру 2020., на сајту www.onestopenglish.com, објављена је активност Светлане 

Гавриловић под називом First Conditional Ads. 

• У новембарском броју ELTA електронског часописа https://elta.org.rs/2020/11/04/elta-serbia-

newsletter-november-2020/ објављена су два прилога Светлане Гавриловић: ICT: Learning 

About Yourself, Your Students, and Your Environment у сарадњи са Мартом Величковић са 

Одсека за англистику Филозофског факултета у Нишу и прилог о обележавању Европског дан 

језика у Гимназији под називом EDL2020 in Uzicka gimnazija. 

• Извештај о обележавању Европског дана језика у Ужичкој гимназији објављен је и на сајту 

Друштва школских библиотекара Србије и Facebook страници Друштва за стране језике и 

књижевност Србије https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/akcije/238-

izvestaj-sa-drugog-obelezavanja-evroskog-dana-jezika?fbclid=IwAR3- 

WJJnLRg3Acb2cdoqxMZNIvrUYrh9WVkR-osjegJ-I9LgRHemp9rIUQI . 

• У јануару 2021., на блогу Жење Полосатове, наставника и тренера наставника из Украјине, 

објављен је интервју са Светланом Гавриловић 

https://wednesdayseminars.wordpress.com/2021/01/12/learning-from-an-online-course-post-2 . 

 

 

Остале активности 

 

• Стручно веће се једногласно изјаснило за предлог уписа једног филолошког одељења у 

наредној школској години уместо једног одељења друштвено-језичког смера. 

• Светлана Гавриловић је члан ELTA-e - Удружења наставника енглеског језикa и ELTA 

координатор за Златиборски округ. 

• Светлана Гавриловић је члан међународне асоцијације TESOL – Teaching English to speakers 

of other languages. 

• Милена Миленковић је члан Удружења наставника шпанског језика Србије. 

 

 

 

Разлог због кога многе планиране активности нису реализоване је рад у отежаним условима 

због пандемије. Best in English такмичење из енглеског језика су организатори померили за 

новембар 2021. године. 
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Извештај о раду Стручног већа наставника друштвених наука за школску 2020-21. 

годину – председник Стручног већа Борис Илић 

 

Активност 

Стручно веће друштвених наука одржало је седам састанака у току ове школске године. На 

почетку школске године за руководиоца Стручног већа изабран је проф. Борис Илић. Усвојен 

је предлог плана рада Стручног већа за наредну годину. Изабрани су уџбеници и хрестоматије 

који ће се користити у овој школској години. Извршена је подела часова и усвојен предлог 

структуре 40-часовне радне недеље. У оквиру Стручног већа за друштвене науке 

организована је Секција за филозофију и социологију. У раду секције учествују сви 

професори филозофије и професор социологије. На овој секцији доста пажње се посвећује 

грчких термина и излагању грчке филозофије, питањима развоја друштва, културних типова 

савременог друштва, те претресању различитих идеја у оквируи праваца савремене 

филозофије и социологије. Поред тога, бавили смо се односом западно-европског мишљења 

према источној цивилизацији. 

 

Стручно усавршавање 

 

Због актуелне пандемије COVID19 сви облици стручног усавршавања се одлажу за наредни 

период. 

 

Активности 

 

21. 11. 2020. прослављен дан филозофије. 

 

Одбрана матурских радова из предмета Филозофија и Социологија је протекла у најбољем 

реду. Сви ученици су матурске радове одбранили са нјавишом оценом. 

 

 

3. Извештај о раду Стручног већа наставника историје - председник Стручног већа 

Будимир Радојичић 

 

 
Стручно већенаставника историје конституисано је на састанку одржаном 27. августа 2020. 
године и чине га наставници који изводе наставу из овог предмета од 1. до 4. разреда: 
Душица Илић, Светлана Миловановић, Снежана Недељковић и Будимир Радојичић. 
Успоставњена је одговарајућа организациона структура, усвојен Програм рада, усаглашени 
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ставови у погледу планирања наставе, избора одобрених учбеника, реализације образовно-
васпитног процеса у сложеним околностима изазваним епидемијом корона вируса. За 
руководиоца СВ иабран је проф. Будимир Радојичић, а за заменика проф. Светлана 
Миловановић. 
Прилагођавање рада Школе епидемијским условима, односно, остваривање образовно-
васпитног процеса комбиновањем часова редовне наставе и наставе на даљину и поделом 
ученика на две групе, у многоме су ограничене могућности за реализацију планираних 
садржаја. Првенствено, у домену ваннаставних активности ученика, такмичења, 
професионалног усавршавања, стручне сарадње(примери добре праксе)... 
Историјска секција Школе којом руководи проф. Снежана Недељковић, остварила је следеће 
активности: ућешже у програму "Витешки час", у организацији српског витешког 
друштва"Стари град". Програм је изведен 7. октобра 2020. године, испред зграде Народног 
позоришта у Ужицу.Чланови секције обележили су 15. децембра гдишњицу Колубарске битке 
и евоцирали сећања на 1300 каплара. Одата је и почаст свим херојима Првог светског рата 
чији се споменици налазе на Светосавском тргу. 
У области стручног усавршавања, проф. Светлана Миловановић присуствовала је семинару 
,,Формативно оцењивање у дигиталном свету". Семинар је реализовану периоду од 10. до 17. 
октобра 2020. године. Сви чланови СВ прошли су обуку у оквиру семунара"Дигитална 
учионица", одржаном крајем маја и почетком јуна 2021. године. 
Остаарена је анализа реализације наставе на даљину у складу са препорукама ПП слижбе 
Школе и упустава од стране Министарства просвете( састанци одржани 14. децембра 2020. и 
8. фебруара 2021. године). Разматран је и Извештај Школске управе у Ужицу, о помоћи при 
реализацији наставе на дањину (састанак одржан 17. маја 2021. године). 
И поред ограничених могућности у конинуитету припремемања ученика за такмичење у 
организацији Министарства просвете и Друштва историчара Србије"Стојан Новаковић", 21. 
ученик Ужичке гимназије учествовао је на општинском такмичењу из историје, одржаном 23. 
фебруара у Техничкој школи. На окружно такмичење, одржано 15.маја у Техничкој школи 
"Радоје Љубичић", пласирало се 6. ученика али, без резултата који би омогућили учешће на 
републичком нивоу такмичења. Резулзати остварени на такмчењу ученика разматрани су на 
састанку одржаном 17. маја 2020. године. 
Услед сложених околноси рада Школе, чланови СВ одустали су од релизације угледних 
часова(примери добре праксе), укључујући и међусобне посете часовима. У оквиру 
планираних стручних тема остварена је разговор и размена искустава на тему - Менторство у 
настави. 
Планови везани за материјално опремање наставе историје, уређење и естетско 
осмишљавање и опремање дидактичким материјалом радног кабинета за наставу , одложено 
је за почетак школске 2021/22 године. 
Извештај рада Стручног већа за географију на крају школске 2020/2021.год. 

- На почетку школске године Стручно веће за географију је извршило поделу часова на 

предметне наставнике као и активности у оквиру 40-часовне наставне структуре. 

- За председника већа изабрана је проф.Галечић Мирјана. 

-Усвојили смо  предлоге везане за коришћење уџбеника ( за први и други разред то  

 су уџбеници написани по новим реформисаним програмима одобреним од стране 

Министарства просвете и Технолошког развоја а  у издаваштву "Логоса "из Београда. 

- Добили смо и упутства за коришћење Е дневника у оквиру G-Suite платформе,као и кодове 

за откључавање дигиталних уџбеника. 

-Направили смо планове и програме рада за додатну и допунску наставу и географску секцију. 

-Попунили смо обрасце з професионално и стручно усавршавање у току школске године. 
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- Присуствовали смо стручном семинару под називом "Формативно оцењивање у и његова 

примена у дигиталном окружењу"онлајн и ужив-,предавач Драгана Ћурић психолог. 

-Уредно смо присуствовали свим електронским седницама Одељенског и Наставничког већа у 

оквиру кога смо пратили предавање педагога наше школе на тему "Адекватност комуникација 

у образовно-васпитном раду". 

- Настава се одвијала  по комбинованом моделу до 18.12.2020.год. када је завршено прво 

полугодиште на нивоу Србије. 

- Поделили смо 35 матурских тема  из географије.Проф.ментор је Галечић Мирјана. Дали смо 

прва упутства око начина израде истих.Укупно се пријавило 33 ученика за писање рада из 

географије. 

- Размењивали смо искуства на даљину са колегама из гимназија у 

Београду,Нишу,Крагујевцу,Чачку. 

- Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

- На састанцима Стручног већа су присуствовали сви професори географије. 

- Чланови већа су наставили са стручним усавршавањем електронским путем похађајући 

семинар под називом "Дигитална учионица 21.века" који је трајао 15 дана ,К-4. 

-Чланови већа су присуствовали онлајн презентацији Уџбеника за 3.разред гимназије који је 

урађен по новом,реформисаном програму а у издаваштву "Логоса" из Београда. 

-Професорка Биљана Шоловић је са групом ученика ушла у завршницу географског 

такмичења у оквиру ГО у Београду са следећим извештајем: Ове школске године  за 

такмичење из географије су се пријавили ученици Василијевић Вук 2/3,Ћосић Урош 

2/3,Тановић Tамара 2/5,Богићевић Ива 2/6,Јоксимовић Ана 2/6,Јоксимовић Тијана 

2/6,Радељић Јован 2/6,Tанасковић Немања 2/6,Лојаница Милица 2/7 и Ћировић Вања 

2/7.Након школског,општинског и окружног такмичења на Националну географску 

олимпијаду су се пласирали Богићевић Ива,Василијевић Вук,Радељић Јован и Ћосић Урош. 

Национална Географска Олимпијада је ове године одржана 15.05.2021.год у Београду на 

Географском факултету.Такмичење се састојало из 4 сегмента -писани тест,теренски 

рад,писани тест за теренски рад и мултимедијални тест.Наши ученици су у оштрој 

конкуренцији освојили 4 место. 

-Дана 4.06.2021.године одржана је одбрана матурских радова из географије од 11: 45-13:45 у 

кабинету број 21.На исти је приступило 29 ученика који су пред комисијом у саставу 

проф.ментора Галечић Мирјане,члана Шоловић Биљане и председника комисије одељенског 

старешине веома успешно одбранили своје радове на задате теме које су путем линка 

прослеђене Директору школе. 

- Због комбинованог модела наставе и епидемиолошких услова рад географске секције није 

имао значајније активности као протеклих година.Углавном усмерен на сарадњи преко 

друштвених мрежа и једнодневном излету мање групе ученика који је реализован пред крај 
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другог полугодишта на релацији: Ужице-Водопад реке Сопотнице-манастир Милешева-кањон 

реке Милешевке -планина Златар- Ужице.Том приликом смо се упознали са делом градива из 

области речне ерозије и потамологије наведених хидролошких објеката који су проглашени за 

Споменик и Парк природе на подручју Србије у виду получасовне пешачке туре .У наставку 

путовања према Пријепољу посетили смо  манастир Милешеву, задужбину краља Стефана 

Владислава Немањића  саграђеног у периоду 1218/1219.год., у коме је боравио Свети Сава све 

до одласка у Трново где је и преминуо . Изнад кањона  реке Милешевке издижу се остаци 

грађевина средњовековног града Милешевца  и тврђаве Хисарџик.Остатак времена смо 

провели на планини Златар у пријатној атмосфери и спортским активностима. 

-Чланови већа су уредно присуствовали свим седницама Одељенских и Наставничког већа 

онлајн,сарађивали су понаособ,размењивали искуства,идеје,консултовали се у вези 

едукације,па у вези са тим и изради табеле која се односи на развијеност компентенција путем 

реализованих семинара у оквиру трећег циклуса. 

-Чланови већа су дали предлог поделе часова за наступајућу школску 2021/2022. годину. 

 

 

6. Извештај о раду Стручног већа за биологију - председник Стручног већа Саша 

Станојевић 

 Угледни часови реализовани 07.маја 2021.у одељењу треће 6(Станојевић,Ристовић и Зарић-

акциони потенцијал и локални потенцијал).Настава је редовно реализована највећим делом по 

комбинованом моделу уз предавања обема групама и преко Гугл учионице.ученици су 

редовно оцењивани и писмено и усмено.Такмичара није било због пандемије.већина ставки из 

годишњег плана стручног већа је реализована и прилагођена условима пандемије . 

 

7. Извештај о раду Стручног већа наставника хемије -  председник Стручног већа 

Славица Вељовић 

 

На почетку школске године Стручно веће хемије је извршило поделу часова на предметне 

наставнике као и активности у оквиру 40-часовне наставне структуре. 

- За председника већа изабрана је Славица Вељовић. 

-Усвојили смо предлоге везане за коришћење уџбеника ( за први и други разред то 

су уџбеници написани по новим реформисаним програмима одобреним од стране 

Министарства просвете и технолошког развоја а у издаваштву "Логоса "из Београда. 

- Добили смо и упутства за коришћење Е дневника у оквиру G-Suite платформе,као и кодове 

за откључавање дигиталних уџбеника. 
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-Направили смо планове и програме рада за додатну и допунску наставу и географску секцију. 

-Попунили смо обрасце за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

- Присуствовали смо стручном семинару под називом "Формативно оцењивање у и његова 

примена у дигиталном окружењу"онлајн и ужив-,предавач Драгана Ћурић психолог. 

-Уредно смо присуствовали свим електронским седницама Одељенског и Наставничког већа у 

оквиру кога смо пратили предавање педагога наше школе на тему "Адекватност комуникација 

у образовно-васпитном раду". 

- Настава се одвијала по комбинованом моделу до 18.12.2020.год. када је завршено прво 

полугодиште на нивоу Србије. 

- Поделили смо матурске тема, ментор је Драгица Селаковић. Дали смо прва упутства око 

начина израде истих. 

- Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

- На састанцима Стручног већа су присуствовали сви професори хемије. 

- Чланови већа су наставили са стручним усавршавањем електронским путем похађајући 

семинар под називом "Дигитална учионица 21.века" ,К-4. 

-Професорка Славица Вељовић је ишла са групом деце на такмичење које је одржано у 

Београду 

- 4.6.2021.године одржана је одбрана матурских радова из хемије. Ученици су пред комисијом 

у саставу Драгице Селаковић и Славице Вељовић и председника комисије одељенског 

старешине веома успешно одбранили своје радове на задате теме које су путем линка 

прослеђене Директору школе. 

- Због комбинованог модела наставе и епидемиолошких услова рад хемијске секције није 

имао значајније активности као протеклих година. Углавном се састојао у припреми за 

такмичење. Извођене су вежбе из квалитативне и квантитативне хемијске анализе. 

 

8.  Извештај о раду Стручног већа наставника физике - председник Стручног већа 

Цмиљка Васовић 

На почетку школске године Актив је извршио поделу часова на предметне наставнике, као и 

активности у оквиру 40-часовне радне недеље. 

За председника Већа је изабрана Цмиљка Васовић 

Усвојени су предлози везани за коришћење уџбеника, за издаваче су одабрани Круг и Завод за 

уџбенике Београд. 

Направљени су планови и програми рада за додатну и допунску наставу. 

Попуњени су обрасци за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 

Присуствовали смо стручном семинару#"Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу ", предавач Драгана Ђурић, психолог. 
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Присуствовали смо свим седницама Оељенског и Наставничког већа у оквиру које смо 

пратили предавање педагога школе на тему: Адекватност комуникација у образовно-

васпитном раду. 

Настава се одвијала по комбинованом моделу до 18. 12. 2о20., када је завршено прво 

полугодиште на нивоу Србије. 

Подељене су шест матурских тема из физике .Професор ментор је била Цмиљка Васовић. 

Размењивали смо искуства на даљину са колегама из других гимназија. 

Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

На састанцима стручних већа присуствовали су сви чланови већа, 

Дана 4.6. одржана је успешна одбрана матурских радова. 

Успех наших ученика на свим нивоима 

ДФС 

Чланови секције су учествовали на свим нивоима такмичења које организује Друштво 

физичара Србије. Нa општинском такмичењу учествовало је 17 ученика који су остварили 

пласман на окружно такмичење које је организовано у нашој школи. Прво место су освојили 

Смиљанић Јована III-р , Петар Дамјановић IV-5, Скоковић Ненад II-р. Другу награду су 

освојили Цвијовић Милица II-6, Поповић Петар III-р, Анђела Продановић III-р , Јован 

Ћосовић III-7 , Максим Зечевећ I-р и Вук Шиљковић I-р . Трећу награду Огњен Поповић I-р и 

Алекса Митровић I-р. 

Шест ученика је остварило пласман на Државно такмичење које је одржано у Крагујевцу и 

остварило изузетне резултате: Прво место освојила је Смиљанић Јована III-р , Другу награду 

Петар Дамјановић IV-5 и Скоковић Ненад II-р, трећу награду Цвијовић Милица II-6 и 

Поповић Петар III-р. Анђела Продановић III-р похвалу. 

ФЕЛИКС 

У организацији Природно-математичког факултета из Крагујевца , 27. фебруара одржано 

такмичење ФЕЛИКС , то је такмичење из физике, информатике,електонике и експеримента. 

Циљ овог такмичења је развој и унапређивање знања и способности из физике, информатике и 

електонике кроз практичну реализацију предложених пројектних задатака. Нашу школу 

представљао је трочлани тим, Максим Зечевић, Огњен Поповић и Драгица Гавриловић 

ученици Iр. Њихов рад био је славиноводоодржавач, мањи робот који мери време протока 

воде и упозорава на превелику потрошњу исте. Његова сврха је еколошког типа, с обзиром да 

своју примену може наћи у бројним областима водоснабдевања где превелика потрошња воде 

може бити критична.Њихов робот освојио је ТРЕЋЕ МЕСТО. 

Регионални центар за таленте 

На републичком нивоу Смотре истраживачких радова ученика средњих школа, која је 

организована од стране Регионалног центра за таленте Београд , 10. aприла 2021. у научној 

дисциплини- ФИЗИКА Ива Павловић је представљала школу и освојила 1. место. Бранила је 

рад на тему ,,Физички модел неурона и примена транскранијалне магнетне стимулације“. 

Кроз теорију кабла и применом Кирхофових закона испитују се биоелектрична својства 

неурона, графичком методом потврђује смисао Нерстонове једначине и указује на смањење 

геомагнетног поља, које је једним делом условило развој магнетотерапије, али се посебно 

разматра ТМС, која активира неуроне и утиче на пренос информација. 

MIPT 

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) je приредио Међународну Phystech 

олимпијаду и учешћем из физике у првој фази, на којој је решавано 10 задатака Ива Павловић 

је остварила пролаз на финале добивши диплому другог степена (2.12.2020) од МIPT-a. 

Финални део је исто био online и на њему се решавало 7 задатака, који су се састојали из два 

различита дела и учесници из Европе били су заједно са Азијом и Африком. Постигнутим 

резултатима Ива је уврштена у бронзани регистар (15. 2.2021) и добила је похвалницу 

Министарства науке и високог образовања Руске Федерације. 
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Извештај о раду Стручног већа наставника математике и рачунарства и 

информатике - председник Стручног већа Биљана Ристић 

На почетку школске године Стручно веће наставника математике и рачунарства и 

информатике је извршило поделу часова на предметне наставнике као и активности у оквиру 

40-часовне радне недеље. 

- За председника већа изабрана је Биљана Ристић. 

- Усвојили смо предлоге везане за коришћење уџбеника. 

- Направили смо планове и програме рада за додатну и допунску наставу и секције. 

- Урадили смо извештаје стручног усавршавања за претходну годину, као и планове стручног 

усавршавања за наредну годину. 

- Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

- Присуствовали свим електронским седницама наставничког већа у оквиру којих смо пратили 

предавање педагога наше школе на тему "Адекватност комуникација у образовно-васпитном 

раду". 

- Велику број чланова стручног већа је похађао семинаре „Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу„ и „Дигитална учионица 21. века“. 

- Одредили смо менторе и теме за матурски испит 

- Oве школске године ученици наше школе су учествовали на математичком такмичењу 

„Мислиша 2021“. Организатор овог такмичења је математичко друштво „Архимедес“ по 

угледу на међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. 

Такмичење планирано 11. марта 2021. године, због епидемиолошке ситуације је одржано 29. 

априла 2021. На такмичењу је учествовало 55 ученика Ужичке гимназије: 14 ученика I 

разреда, 12 ученика II разреда, 18 ученика III разреда и 11 ученика IV разреда. 
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Награђеноје 19 ученика: Прву награду је освојило 5 ученика са освојених 100 бодова и стекли 

услов за суперфинале. Васиљевић Борко IV5, Продановић Анђела IIIр, Смиљанић Јована IIIр, 

Јанковић Мина II7, Шиљковић Вук Iр. С обзиром на ситуацију у вези са епидемијом корона 

вируса, није било одговарајућих услова да се спроведе финале уз учешће већег броја 

ученикаиз школа широм Србије. Ученици судобили сертификаткао доказ за пласман у 

финалеи по две књиге из математике „Архимедесове“ математичке збирке задатака. 

Другу награду су освојила 4 ученика: Јевтовић Филип IIр, Цвијовић Милица II6, Поповић 

Огњен Iр, Поњавић Магдалена I7. 

Трећу награду је освојило 10 ученика: Дамјановић Петар IV5, Трипковић Лука IV6, Бојовић 

Марија III6, Поњавић Милан IIIр, Јевтић Стефан IIр, Стевановић Јелена IIр, Гавриловић 

Драгица Iр, Зечевић Максим Iр, Митровић Алекса Iр, Поповић Јелисавета Iс. 

Похваљени су: Митровић Никола, IV5, Новаковић Стефан IV6, Тешић Ђорђе IV5, Брзаковић 

Милица III6, Вученовић Александар IIIр, Јањић Јана III7, Павловић Ива III7, Поповић Петар 

IIIр, Стјепић Стефан IIIр, Ћосовић Јован III7, Јовановић Игор II6, Радељић Јован II6, Ђурић 

Дуња Iр, Нијемчевић Вук I7. 

- Општинско такмичење из математике, у организацији Друштва математичара, одржано је у 

Ужичкој гимназији 6. фебруара 2021. године. На такмичењу је учествовалo 19 гимназијалаца 

и једна ученица Техничке школе. На окружно такмичење се квалификовало 12 наших 

ученика. 

Окружно ткамичење одржано је 27. фебруара у нашој школи. Такмичила су се 52 ученика 

Златиборског округа. На државном такмичењу ове године предвиђено је 9 места за 

Златиборски округ на основу резултата са државних такмичења претходних година. Од девет 

пласираних на државно такмичење, троје је било из наше школе. То су Јована Смиљанић 

(IIIр), Анђела Продановић (IIIр) и Вук Шиљковић (Iр). Јована је освојила прву награду, а 

Анђела и Вук другу. Запажене резултате остварили су и Јелисавета Поповић (Iс, трећа 

награда), Ненад Скоковић (IIр, трећа награда), Петар Поповић (IIIр, трећа награда), Јован 

Ћосовић (III7, похвала) и Вања Томић (IV4, похвала). 

Државно такмичење одржаноје 23. маја на четири места у исто време због епидемије – у 

Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Ученици нашег округа су се такмичили у 

Крагујевцу на Природно-математичком факултету. Ужички гимназијалци су остварили 
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одличне резултате. Анђела Продановић је освојила прву награду и прво место, а Јована 

Смиљанић и Вук Шиљковић освојили су другу награду. 

- У организацији Друштва математичара Србије одржано је и такмичење из програмирања. 

Квалификације су одржане онлајн, у три круга, и на окружно такмичење се пласирало 12 

наших ученика. 

Окружно такмичење из програмирања је организовано 25.4. у просторијама школе. На 

такмичењу је учествовало 9 ученика и то из IIр одељења Ива Божовић, Јелена Стевановић, 

Стефан Јевтић, Филип Јевтовић и Сања Васовић, из одељења IIIр Урош Бабић, Душан 

Кнежевић и Петар Поповић и ученик IV2 разреда Страхиња Драгутиновић, али се нико није 

пласирао на државно такмичење. 

- Математичка секција је ове године своје активности спроводила на даљину, путем Google 

Classroom апликације, у отежаним условима, како је актуелна епидемија вирусом ковид - 19 

једино и допуштала. Активности секције су се базирале на истраживачком раду ученика 

првих разреда који су надгледале руководиоци секције Дубравка Митрашиновић и 

Желимирка Глинтић. 

 

Извештај о раду Стручног већа наставника музичке културе и ликовног васпитања  

- председник Стручног већа Биљана Спаловић 

Разматран и усвојен ГПРШ. Извршена подела часова.Урађен годишњи план рада већа. 

Урађени школски програми наставе оријентисане ка исходима за трећи и четврти разред 

Ликовну културу предаје Биљана Спаловић у одељењима I 1,2,3,4,,6 i 7; II 1,2,3,4,5,7; III 

1,2,3,4 IV1,2,3, ,а Вићентић Драган у одељењу II 6 и III р. и Уметност и дизајн-изборни 

програм по два часа у трећем разреду III2, III4, III5, III7. Биљана Милојевић предаје изборни 

предмет Уметност и дизајн, по два часа, у одељењима III1, III3, III6. Музичко предаје Зоран 

Жупић свим одељењима осим трећег и четвртог разреда математичког смера. Председник 

стручног већа -Биљана Спаловић. Ликовну секцију и припремну наставу држи Б. Спаловић , а 

хор Зоран Жупић. 

Усвојен нови план рада стручног већа. 

Урађени планови стручног усавршавања. 

Извршена анализа семинара од прошле године и предложен нови -компетенција К1. 

Програм прилагођен условима епидемије односно онлајн учењу па ће бити коришћени и 

одговарајући веб алати и платформа за учење на даљину. 
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Усвојен је предлог уџбеника: 

Ликовно: В.Галовић и Б.Гостовић-Ликовна култура Зунс Бг 2010. и Ликовна култура –

М.Чудов за први разред и Лидија Шуица за други разред- Клет 2020. Музичко О.Ђурић-Водич 

кроз музичку уметност 

Извештај за самовредновање је предат у јуну –Тим за Подршку ученицима, координатор 

Б.Спаловић. Предат и извештај ШРП. 

Предложено уређење кабинета и набавка опреме за рад на даљину. 

Ликовна секција- Б. Спаловић: 

Чланови ликовне секције учествовали су на Међународном ликовном конкурсу - „Флора 

и фауна извор живота и лепоте“ који је организовао дечји ликовни центар из Скопља, а 

посредством амбасаде РС у Скопљу и Министарства просвете науке и спорта РС: Анђеелина 

Вучетић I 6, Леа Кнежевић I 3, Кристина Милчановић I 1, Катарина Љубичић I 2, Теодора 

Вуловић I 7, Мина Јанковић II7, Валентина Суботић I 2. 

Ученици су многим интересантним активностима реализовали пројектну наставу и 

радили презентације на различите теме из области Уметност кроз епохе, од праисторије до 

модерне и савремене уметности. Ученици III разреда су у оквиру теме Наручиоци и дела- 

музеји, збирке, колекције, писали за медије о музејима, збиркама и колекцијама где се могу 

прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о приватним колекцијама самих 

ученика- медаља, плоча, књига, лутака, игрица, народних ношњи итд. Реализоване су још неке 

занимљиве теме из области Пропорција, Стрип, Светлост, Површина, Боја исл. На тему 

Културно наслеђе као извор инспирације рађене су минијатуре и иницијали по угледу на 

срске средњовековне рукописе. 

На конкурсу под називом 'Европски дневник', који традиционално организује Делегација 

Европске уније у Србији, Урош Шестовић III1 освојио је друго место са радом 'Нисмо сами' у 

категорији стрип/карикатура ( актив страних језика). 

На часовима су били заступљени практични радови и вежбе у различитим техникама али 

и теоретски задаци везани за поједине уметнике и епохе историје уметности. 

Направљена је виртуелна изложба овогодишњих ђачких радова и постављена на Гугл 

учионицу (Гугл диск). Посећене изложбе слика у Градској галерији.У раду секције посебно се 

истакла ученица Леа Кнежевић. 

-Изложба- Они који долазе – Градска галерија 

Угледни часови: 

Професорка Биљана Цицварић одржала јавни час из изборног предмета Уметност и 

дизајн 16.10. 2020. одељења III 1,3,6, тема - Структуре које ствара природа и структуре које 

ствара човек.Фрактали, модуларност у уметности, могући и немогући објекти. Часу 

присуствовао директор Вукадин Симовић, психолог Драгана Радовић и професорка 

Нинослава Јелисавчић. 

Професор Драган Вићентић одржао је четири угледна часа из изборног предмета 

Уметност и дизајн. Ученици III4 одељења, реализовали су презентацију на тему "Луис Бурге". 

Ученици III5 одељења, реализовали су презентацију на тему "Аниш Капур". Угледним 

часовима су присуствовали ученици одељења III4 и III5, разредни старешина III5, професорка 

Милица Зарић и школски педагог Емилија Станковић. Ученици III2 одељења, реализовали су 
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презентацију на тему "Гобекли Тепе". Ученици III7 одељења, реализовали су презентацију на 

тему "Кеопсова пирамида". Часу су присуствовали ученици одељења III2, и III7, Директор 

школе Вукадин Симовић и школски психолог Драгана Радовић.Угледни часови у одељењима 

III4 и III5 су реализовани у Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 11 50 до 13 30 часова, 

30.октобра 2020. године.Угледни часови у одељењима III2 и III7 су реализовани у 

Амфитеатру Ужичке гимназије у термину од 11 50 до 13 30 часова, 06 новембра 2020. године. 

Семинари: 

Професорка Биљана Спаловић похађала семинар Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу, онлајн семинар са радионицом у школи као завршним 

делом, ЗУОВ, трајао је од 10.09 до 15.10. 2020. бодова 12, компетенцијe за наставу и учење 

(К2), компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и 

сарадњу (К4). 

Обука се реализује у три корака: Први корак се односи на учешће у првом модулу онлајн 

обуке на Мудл платформи који се састоји од пет тема. Он подразумева индивидуални приступ 

у раду. На крају сваке лекције се налази питање које се вреднује.Други корак је вежбa/ 

радионица у школи, кроз практичан рад применити научене садржаје и кроз вођену дискусију 

разменити размишљања са колегама у заједници практичара. Радионица се организује кроз 

фронтални рад, групни рад, игре улога, дискусије и сл. На крају, након реализоване 

радионице, трећи корак је на Мудл платформи и у оквиру Модула 2, кратак завршни тест и 

попуњавање евалуационог листа о целокупној обуци . У оквиру Модула 2 -вебинари о 

фомативном оцењивању и форуми. Сертификат се добија од стране Завода у износу од 12 сати 

стручног усавршавања у складу са решењем министра бр. 610-00-00439/2020-07. 

Остале активности: 

Ученици разреда I 1,2,3,4,5,6,7, II1,2,3,4,5,7, III1,2,3,4, IV1,2,3, (професорка Б. Спаловић) 

међу многим интересантним активностима реализовали су пројектну наставу и презентације 

на различите теме из области Уметност кроз епохе, од праисторије до модерне и савремене 

уметности. Ученици III1,2,3,4.(Б. Спаловић) су у оквиру теме Наручиоци и дела- музеји, 

збирке, колекције писали причу за медије о музејима, збиркама и колекцијама где се могу 

прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о приватним колекцијама самих 

ученика- медаља, плоча, књига, лутака, игрица, народних ношњи итд. Реализоване су још неке 

занимљиве теме из области Пропорција, Светлост, Површина, Боја исл. 

На ликовном конкурсу у организацији Кола српских сестара, на тему „Мајка / Надежда 

Петровић“ учествовала је ученица Александра Милојковић из одељења III4-изборни предмет 

Уметност и дизајн у коме предаје професор Драган Вићентић. Она је узела учешће и у 

Међународном ликовном конкурсу, са слободном темом у организацији Дечјег ликовног 

центра „Мали битољски Монмартр“ у Битољу у Македонији. 

Ученице Ива Богићевић и Милица Лазић из одељења II6 (професор Драган Вићентић), 

учествовале су на Међународном ликовном конкурсу, са слободном темом у организацији 

Дечјег ликовног центра „Мали битољски Монмартр“ у Битољу у Македонији. 

Ученици III2, III4, III5 и III7( професор Драган Вићентић) који похађају наставу из 

предмета Уметност и дизајн, у току децембра месеца започели су рад на пројектној настави из 

области Аналогне фотографије, „Сликање светлошћу-Аналогна фотографија“, са темом 

„Живот Гимназије виђен очима ученика“. Практични рад пројекта је реализован у месецу 

децембру. Рад на пројектној настави преноси се у друго полугодиште. 
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У првом полугодишту ученици који похађају предмет Ликовна култура, одељења II6 ( 

професор Драган Вићентић), реализовали су пројектну наставу са темом „Реалан и иреалан 

простор-пројекције ентеријера и екстеријера“.На пројектној настави су радили у току октобра 

месеца на часовима, решавајући ликовне проблеме везане за ликовни елеменат, простор. У 

практични рад је укључен однос између ентеријера и екстеријера.Просторне релације су 

грађене традиционалном дисциплином цртежа. У стварању релацијског односа између 

изводљивог/реалног и измаштаног/условно, иреалног сегмента простора. Продукт њиховог 

рада презентован је у Холу другог спрата Ужичке гимназије испред учионице број 19. 

Ученицима четвртог разреда су подељене теме за матурске радове из предмета ликовна 

култура. Матурски ће радити 10 ученика, Ментор је професор Биљана Спаловић. 

II полугодиште 

Настава на даљину: 

Настава и н епосредна онлајн комуникација одвија се преко система за управљање 

учењем– Гугл учионица . 

Aлати у настави Б. Спаловић: алати –Гугл диск, Гугл мит; мој Youtube канал, Оne Drive, 

Learning apps, Genially, EXE, Prezi и PP презентације, Вибер и Гугл мејл, Гугл упитници. 

Д. Вићентић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица; Гугл мит, Вибер, 

презентације 

Б. Милојевић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица,презентације,мејл 

З. Жупић: Систем за управљање учењем– Гугл учионица, презентације,мејл 

-Материјали и задаци као и сва саопштења, постављају се у време часова, са роком 

израде задатака, презентација.Индивидуална комуникација се одвија путем мејла и гугл 

учионице. 

-Формативно оцењивање извести са 2 формативне оцене у току полугодишта, 

-Није било потребе за допунском наставом 

-Нема контролних и писмених задатака. Раде се тестови- Гугл упитници 

Амфитеатар се користи у међусмени за приказивање ученичких презентација и задатака 

(Уметност и дизајн). 

-Приликом поделе ученика на тимове и групе, вођено је рачуна о уједначености група по 

броју и капацитету, при чему је могуће расформирати постојеће и формирати нове групе при 

сваком следећем задатку. 

-Нема потребе за додатном информатичком обуком осим што се професор Зоран Жупић 

изјаснио поводом 7.тачке, да код њега има потребе за додатном информатичком обуком пре 

свега у вези стицања знања о могућностима стварања бољих услова за самосталнијим радом 

ученика приликом израде задатака са одређеним роком слања. 

- Предлози Драгана Вићентића- С обзиром да наставници имају 20 одељења тј. око 600 

ученика и само по 1 час недељно у сваком одељењу, предлог је да буде само по једна 

формативна оцена у једном полугодишту и предлог у вези тачке бр. 6. који говори о мерама 

побољшања у предметима изборног пакета „Уметност и дизајн“, требао би бити везан за 

реализацију пројектне наставе у току полугодишта где би ученици практичним и 
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истраживачким радом допринели бољем разумевању и сагледавању облати Визуелних 

уметности. 

-што се тиче уједначености квалитета реализације наставе на даљину, чланови актива 

сматрају да се то може реализовати само у неким сегментима, а не у целини. 

Још неки недостаци који се могу отклонити: 

Дисциплина ученика - остваривати кроз праћење напредовања и уписивање присутних 

на часу 

Припрема наставних садржаја – потребно је више времена за припрему садржаја 

Мотивисање ученика – коришћењем нових алата и занимљивих сдржаја 

Лични контакти, дискусија, дијалог - коришћењем Гугл мит апликације, Вибера 

Електронски уџбеници- потребно издавање и набавка 

1.Секција-прављене виртуелне изложбе ђачких радова 

Посећена изложба слика Драгана Вићентића у Градској галерији 

2.Попуњен упитни ЗУКОВ-а добијен из школе, о недостацима и унапређењу онлајн 

наставе 

3. Обављене консултације са матурантима којима су прослеђена сва упутства о изради 

матурских радова и потребна литература 

4. Биљана Спаловић члановима стручног већа представила семинар Формативно 

оцењивање у дигиталноом окружењу. (ПППЗ). 

Б.Спаловић се пријавила за семинар Дигитална учионица, дигитално компетентан 

наставник -ЗУОВ), као и за међународну конференцију Дигитално образовање 2021. од 8 до 

10.априла (ЗУОВ) 

-Анализиран успех на крају клас.периода 

-Разматрана редовност и начин оцењивања у комбинованој и онлајн настави 

првенствено у оквиру формативног оцењивања. 

Стручно усавршавање: 

Биљана Спаловић присуствовала тродневној Међународној конференцији Дигитално 

образовање 2021. 

Конференција Дигитално Образовање 2021 је одржана путем интернета, 8-10 априла 

2021. године, акредитована је и доноси учесницима 6 бодова. Конференција има међународни 

карактер па је програм изведен на српском и енглеском језику. 

Повезивањем образовања и ИКТ сектора и унапређењем дигиталних компетенција, 

пружа се деци и младима одговарајућа припрему за њихово будуће дигитално радно 

окружење. 

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
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• Обезбедити платформу за размену знања и искустава запослених у образовању у 

Србији, региону и свету; 

 Упознати се са иновативном праксом, наставним методама и применом ИКТ алата у 

образовању; 

 Идентификовати могуће кључне препоруке за политику и праксу у овој области; 

 Обезбедити повезивање и учешће свих активних у образовању у дигиталном добу; 

 Препознати најбоље примере у образовању током рада на даљину у условима када је 

онемогућена настава у школама. 

НИВОИ ОБРАЗОВАЊА И ТЕМЕ 

 Конференција “Дигитално Образовање 2021” обухвата теме употребе и примене 

информационо-комуникационих технологија на свим образовним нивоима: 

 у предшколском васпитању и образовању; 

 основном и средњем образовању и васпитању; 

 високом образовању; 

 инклузивном образовању. 

УЧЕШЋЕ 

 Предавања одржана на српском и енглеском језику. 

 Конференција је акредитована и сваки појединачни дан носи по 2 бода, односно 

целокупан програм укупно броји 6 бодова. 

ПАРТНЕРИ 

 Међународну конференцију „Дигитално образовање 2021“ организује Центар за 

образовне технологије на Западном Балкану (EdTech центар) у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја; Заводом за унапређивање образовања и васпитања; 

Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања; Тимом за социјално укључивање и 

смањење сиромаштва и Фондацијом Петља. 

 Центар за образовне технологије на Западном Балкану основала је група експерата и 

практичара из области образовања окупљених око идеје унапређивања квалитета образовања 

ученика на Западном Балкану у 21. веку. Кроз богато искуство и стручност, овај тим је у 

досадашњем раду учествовао у стварању и вођењу бројних иновативних домаћих и 

међународних пројеката у области образовних технологија укључујући конференције Нове 

технологије у образовању и Дигитално Образовање 2021. 

Материјал и сазнања са конференције ће бити приказан члановима већа. 

Вићентић Драган је похађао семинар: 

Назив програма: „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и 

егземпларне наставе у школи.“ 

Каталошки број: 552 
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Обука је реализована : У установи. 

Место и општина одржавања обуке: Економска школа Ужице 

Број часова / бодова: 8 

 

Остале активности, конкурси итд. 

У другом полугодишту ученици разреда I 1,2,3,4,5,6,7, II1,2,3,4,5,7, III 1,2,3,4, IV1,2,3, 

(професорка Б. Спаловић) - међу многим интересантним активностима реализовали су и 

пројектну наставу и презентације на различите теме из области Уметност кроз епохе- 

Ренесанса, Уметност 19.века,Модерна и савремена уметност, Импресионизам, Античка 

уметност, Светлост, Перспектива, Композиција, Стрип, Лутке гињол, и занимљиве задатке као 

што је Културно наслеђе као извор инспирације где су по угледу на средњовековне 

минијатуре и иницијале у средњовековним књигама сликали украсе на Иницијалима и писали 

своја имена старословенским-српскословенским писмом. Учење је потпомогнуто и кроз 

решавање различитих онлајн квизова и игара са темама из градива урађених кроз Learningapps 

исл.као и кроз снимљене видео лекције постављене на Јутјуб канал Биљана Спаловић. 

На конкурсу под називом 'Европски дневник', који традиционално организује Делегација 

Европске уније у Србији, Урош Шестовић III1 освојио је друго место са радом 'Нисмо сами' у 

категорији стрип/карикатура, ( актив страних језика). Након успешно завршеног десетог 

конкурса у оквиру Европског дневника у прошлој школској години, Делегација Европске 

уније у Републици Србији позвала је средњошколце, да се пријаве на једанаесто такмичење за 

креативне и иновативне радове у оквиру једанаестог издања публикације “Европски 

дневник”.Организатор конкурса је Делегација Европске уније у Србији, Владимира Поповића 

40/V, 11000 Београд 

Рад на Пројектној настави “Аналогна фотографија“, ученика трећег разреда III2, III7, III4 

и III5 који похађају изборни предмет Уметност и дизајн( Д.Вићентић) . Развијање филмова, 

слање филмова у Београд на развијање, слање негатива у Нови Сад на скенирање. Прављење 

скица за плакате који представљају продукт Пројектне наставе. 

Рад на Пројектној настави “Савремено виђење ренесансне уметности“, ученика II6 

одељења. ( Д.Вићентић)Резултат Пројекта су плакати ученика који ће бити постављени у холу 

школе испред кабинета бр. 19. Рад на Пројектној настави “Архитектура Старог и средњег 

века“, ученика IIIР одељења. Ученици су реализовали презентације и поставили у задатак 

Гугл учионице. (Д.Вићентић)Сви ученици су радили на Пројектним задацима и оцењени су 

сумативним и формативним оценама. Активности ученика на часовима који су реализовани у 

апликацији Меет су убележене у Ес Дневнику.-Рад на припреми материјала за часове. Одабир 

репродукција. Припрема материјала за излагање. Држање часова у апликацији Meet на Гугл 

учионици. Слање материјала на Гугл учионици. 

-Реализован рад са матурантима и консултације за израду матурских радова ( 

Б:Спаловић). 

Maj 

Извештај о реализованој стручној помоћи и предложеним мерама за побољшање рада 

Предлози за бољу организацију наставе на даљину: 
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Определити се за онлајн наставу која је скуп и комбинација ТВ наставе, Гугл учионице, 

уџбеника , интернет претраживања, постављања материјала и Јутјуб снимака, линкова ка 

сајтовима, предавања на Гул учионици и Миту плус много додатних онлајн ресурса које треба 

искористити – интерактивне слике, едукативне игре, презентације, квизове...На онлајн 

настави запослити више ученике и по могућству је организовати бар понекад као пројектну 

наставу или још боље као мултидисциплинарну пројектну наставу и на тај начин ученике 

извући из стања пасивности , направити атмосферу у којој ће они бити носиоци активности и 

учења, развијати њихов истраживачки дух и самосталност у раду. 

Када је у питању редовно праћење и оцењивање рада редовније формативно оцењивање 

допринело би де се ефикасније оствари: прикупљање података о постигнућу ученика које 

служи наставнику да планира наредне кораке у раду са ученицима како би они унапредили 

своје постигнуће, да уочи који је тренутни ниво постигнућа ученика. Наставник на тај начин 

све податке о успеху и исходима учења ученика анализира, тумачи и повезује у целину, 

указује на ученикове потенцијале и потребе, на циљеве у следећим корацима учења и наставе 

и добија податке о понашању ученика . Помаже ученицима да утврде шта су научили, шта још 

треба да науче и који су њихови следећи кораци у учењу, информише ученике о напредовању, 

показује родитељима како могу помоћи својој деци да напредују у учењу. 

Које активности унапредити: 

-требало би више развијати компетенције за учење постављањем задатака који ће 

ученике подстаћи на самосталан рад и учење и то у свим одељењима и још више их 

подстицати на овај начин рада. 

-радити на квалитету а не квантитету јер рад треба да је конкретан, а не обиман. 

-сви професори би требало да прате рад и напредовање сваког појединачног ученика и у 

свим одељењима. 

-Редовније : одржавати и обавештавати ученике о терминима допунске наставе, 

уписивати активности ученика у Е-дневник, како би ученици и њихови родитељи имали 

увид у показатеље знања (смајли, бројчане и описне оцене), давати ученицима упутства о 

начину рада, као и напредовању у раду, постављати задатке и упутства за решавање истих на 

Гугл учионицу, комуницирати са колегама наставницима свог стручног већа, као и са 

разредним старешинама и другим колегама. 

Ученицима допунити учење из следећих области: 

апликације за обраду текста и за цртање ( Корел, 3Д Макс,...), за прављење презентација 

и за комуникације ( Вибер, Скајп, мејл...) и ту обуку што више реализовати видео 

туторијалима, а у мањој мери и усмено на додатној настави или писаним путем. 

* Оперативни планови наставника треба да буду прегледнији, са додатом колоном за 

корелације, иновације, као и колону за врсту комуникације са ученицима у току комбинованог 

начина рада. Можда треба избећи падајући мени, јер исти нас ограничава и када је у питању 

унос метода и облика рада, а и утиче на читљивост самог оперативног плана. 

* Онлајн настава - у сваку г.учионицу, администратор платформе, као и педагог, 

психолог и разредни старешина, требају бити придружени под опцијом ученик. У том случају 

биле би видљиве повратне информације ученицима, као и видљивост разноврсних задатака, 

онлине дискусије, мапе ума, пројектни задаци... 
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Појачати активнист ученика, кроз вредновање свог напретка, својих радова и радова 

других ученика. У ту сврху чешће користити опцију,, Питање,, као алата за успостављање 

интеракције и вршњачког вредновања. 

* Електронски дневник- треба бележити у одељку напомена, начин на који се реализује 

настава са групом која прати наставу онлајн. 

 

Искористићемо и упутства и смернице са семинара Дигитална учионица које могу 

помоћи у решавању евентуалних дилема у онлајн настави: 

За учествовање у настави на даљину потребно је много самодисциплине, организације и 

самосталности у раду ученика. 

Знамо да је мотивацију ученика веома тешко развити и у нама, до сада, уобичајеном 

окружењу учионице. Измештање наставе или њеног дела у онлајн окружење пред наставника 

поставља нове изазове. 

Због тога је потребно посебну пажњу посветити мотивисању ученика за рад. Како 

елементе мотивације чине пажња, релевантност, самопоуздање и задовољство, потребно је 

процес наставе усмерити на сваки од ових елемената. 

Пажњу ученика у онлајн окружењу привлачимо слично као и у окружењу учионице. Час 

треба почети нечим што ће заинтересовати ученике, нечим што је у вези са темом која се 

обрађује али и што је ученицима већ искуствено познато. У онлајн окружењу, за ове потребе, 

можете искористити бројне ресурсе које можете пронаћи на интернету: видео записе, 

фотографије, интерактивне игрице... и упутити ученике да их погледају пре саме реализације 

часа или у току часа. Ученике је потребно стављати што чешће у проблемске ситуације које 

од њих захтевају додатно ангажовање (што мање да слушају и читају, а што више да 

истражују, решавају, раде заједно...). Квизови и разне врсте надметања подстичу активност 

ученика и усмеравају њихову пажњу. За ове потребе можете користити бројне бесплатне 

онлајн алате описане касније на овој обуци (нпр. алате за креирање квизова као што су 

Ментиметер и Сократив... ученици могу заједнички радити и одговарати на задатке у алатима 

као што су Падлет, Лино и сл.). 

Понекад тема часа не одговара ученицима, тј. сматрају је ирелевантном за њихов живот 

и учење јер се не односи на њихово непосредно окружење и ситуације које су им познате. Где 

год то можете, теме које се обрађују потребно је повезивати са вредностима и 

интересовањима ученика. Питајте их о музици и игрицама које воле, видео клиповима које 

гледају, пронађите везу између тема које се обрађују у овим садржајима (љубав, одрастање, 

хумор, такмичење...) са садржајима ваше наставне теме. 

Самопоуздање и задовољство ученика је веома битно. Стално подстичите ученике и 

награђујте њихов труд и ангажовање. У онлајн окружењу јавно истакните позитивне 

резултате ваших ученика: нпр. на зид обавештења ваше Гугл учионице (или било ког другог 

система који користите), поред задатака и тестова окачите и обавештење у ком похваљујете 

оне ученике који су своје задатке урадили добро. Радите то периодично или у оним тренуцима 

када се неко посебно истакне. Поред јавне коминикације преко система за управљање учењем, 

са ученицима одржавајте и индивидуалну комуникацију (сви системи за управљање учењем 

дозвољавају писање порука сваком ученику појединачно или одабраној групи ученика или 

свима одједном). Ученике који заостају у раду повремено подстичите индивидуалним 

порукама и преко њих им пружите додатну подршку (исто као што бисте им пружили и у 

класичним наставним условима, једино што је канал комуникације промењен). 



 

 

120 

 

Организујте рад на Вашем систему за онлајн учење. Припремите распоред активности и 

обавезно назначите који су рокови за коју активност, као и који су Ваши захтеви за ученике за 

сваку поједину активност (да ли ученик треба само да се упозна са материјалом, да ли треба 

да уради неки задатак и на који начин...). 

Све Ваше активности организујте у онлајн учионицама. Креирајте у Вашем систему за 

управљање учењем онлајн учионицу за свако одељење, а по потреби и учионице за час 

одељењског старешине, допунску и додатну наставу, секције, припремну наставу за завршни 

испит… 

Распоред са активностима, роковима и захтевима треба увек бити истакнут на видном 

место у Вашем систему за управљање учењем (нпр. на зиду за обавештења система за 

управљање учењем). Постављајте распореде и задатке на време (унапред) остављајући 

ученицима довољно времена да их уоче и упазнају се са њима. 

Водите рачуна да се Ваши распореди активности уклапају у распореде утвђене на нивоу 

школе и водите рачуна о оптерећености ученика. 

Поставите јасна правила комуникације са ученицима и родитељима. Објавите време када 

сте доступни и на који начин вршите комуникацију (које алате за комуникацију користите). 

Неограничена доступност може да изазове замор и стрес (и код ученика и код наставника). 

Испоштујте своју 40-часовну радну недељу и будите доступни за све активности као и када 

сте у учионици (часови, отворена врата, допунска и додатна настава, секције, рад у тимовима), 

али водите рачуна да активности структуришете тако да јасно направите разлику између 

времена „проведеног на послу“ и Вашег слободног времена. Поштујте и слободно време 

ученика (време изван распореда које сте дегфинисали). 

Додатни рад за пружање подршке ученицима може да се изведе и у онлајн окружењу. 

Као што сте у складу са својом 40-часовном радном недељом пружали ученицима додатне 

видове подршке кроз допунску и додатну наставу, секције... то је потребно да радите и у 

онлајн окружењу. Отворите посебну „учионицу“ за допунски и додатни рад или 

комуницирајте са ученицима индивидуално преко система за управљање учењем. 

Активност ученика 

Онлајн час конципирајте тако да ученици имају што активнију улогу. Држање онлајн 

часова где наставник само предаје (прича, приказује презентацију...) и где је једини задатак 

ученика да слушају/гледају то предавање, углавном не доводи до остваривања исхода часа. 

Конципирајте час тако да, поред предавања, он буде испуњен и другим активностима које ће 

захтевати од ученика укључивање у реализацију часа. Уколико час држите путем алата за 

видео конференције (Зум, Гугл Мит, Мајкрософт Тимс и др.) континуирано у току часа 

укључујте ученике у дискусију, постављајте им проблемске задатке, тражите њихово 

мишљење... Током часа реализујте активности са унапред припремљеним дигиталним 

материјалима и алатима: нпр. поделите ученицима линк за упитник или кратак тест 

(направљен помоћу неких од алата као што су Гугл упитник, Ментиметер, Сократив и др.), 

тражите да вам ученици нешто напишу везано за тему часа, или да искажу своје мишљење (за 

ово можете користити алате као што су Падлет, Лино и др.). Тражите од ученика да нешто 

креирају (индивидуално или у групи): користите алате за израду постера, инфографика, 

презентација и видео презентација (Изили, Бајтабл, Канва...). За групни рад уџбеника може 

послужити и заједнички рад на документу (Гугл документ, Ворд 365 и било који други онлајн 

алат који омогућава заједнички рад и уређивање). Упутства за све наведене алате можете 

пронаћи у наредним лекцијама ове обуке. 
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Како пратити да ли су ученици активни? Потврда присуства и ангажовања ученика у 

виду кратких порука „Прочитао сам; Погледао сам; Разумем“ не гарантује да ученици активно 

учествују у часу. Управо активности које смо навели у тексту изнад вам дају јаснији увид у 

рад ученика на часу: ако сте ученицима задали неки упитник или тест, поделили задатке за 

креирање неког продукта (постера, инфографика, презентације...), ако су ученици 

комуницирали и писали своја запажања и мишљења у неком онлајн алату – то значи да је 

остављен дигитални траг њихове активности на часу на основу ког ви можете проценити ниво 

и квалитет ангажовања ученика, али и извршити формативно оцењеивање. 

Користите и синхроне и асинхроне активности за реализацију часова. Синхроне 

активности, које подразумевају истовремено присуство наставника и ученика на платформи за 

учење, су вероватно чешћи облик рада који ћете практиковати. Ипак, и асинхроне активности 

могу знатно да допринесу квалитету часа и повећању активности ученика. Користите методу 

„изокренуте учионице“ описане у лекцији „Педагошки аспекти употребе ИКТ у настави“. 

Проследите ученицима материјал или снимљену лекцију (можете користити и већ снимљене 

лекције на РТС платформи https://mojaskola.rtsplaneta.rs/ - назначите ученицима од ког до ког 

минута треба да погледају одређену лекцију. Можете користити и било које друге отворене 

образовне ресурсе описане у лекцији „Отворени образовни ресурси“ уколико су у складу са 

темом и задацима часа). Након што се ученици пре часа упознају са прослеђеним 

материјалом/лекцијом, читав час можете организовати тако да акценат поставите на активност 

ученика (дискусија, креирање материјала, утврђивање и вежбање, квиз...). Коришћење ове 

методе рада значајно подстиче активности ученика на часу и обезбеђује остваривање исхода 

часа, а оставља вам и времена да се бавите додатном индивидуалном подршком ученицима 

којима је та врста помоћи потребна. 

Асинхрони начин рада можете користити и за домаћи рад и увежбавање градива или за 

увод у следећу наставну јединицу: након реализованог часа у неком од онлајн алата задајте 

ученицима задатке које треба да ураде пре следећег часа. Продукте њиховог рада искористите 

на почетку следећег часа - нека њихове презентације/продукти буду увод у тему; заједно са 

ученицима извршите анализу урађених задатака... 

Код асинхроног начина рада веома је битно да водите раћуна о оптерећености ученика. 

Прилагођавање садржаја лекције онлајн окружењу 

У већини случајева садржај лекције је потребно прилагодити извођењу наставе на 

даљину. Ово од наставника изискује додатни рад и ангажовање, али након израђеног 

материјала, исти се може користити неограничен број пута и у случају потребе веома лако се 

мења, допуњује и прилагођава будућим захтевима. 

Можете искористити многе материјале који већ постоје као отворени образовни ресурси 

(погледајте лекцију „Отворени образовни ресурси“). Ове материјале можете преузети и 

прилагодити вашем часу и начину рада. 

Поред отворених образовних ресурса који су намењени коришћењу у настави, на 

интернету можете пронаћи и мноштво осталих материјала (фотографија, анимација, филмова, 

звучних записа…) који могу да се искористе за израду материјала за реализацију часова. Иако 

наставници ове материјале користе у некомерцијалне сврхе, потребно је водити рачуна о 

ауторским правима и лиценцама тих материјала. Све о ауторским правима и лиценцама 

можете да погледате у лекцији „Етика на интернету“, а линкове ка неким од портала са 

бесплатним материјалима слободним за коришћење погледајте у лекцији „Каталог алата за 

образовање“. Добра опција јесте и коришћење онлајн алата Канва (https://www.canva.com/) 

који поред веома једноставног и интуитивног система за брзо креирање свих визуала (постера, 
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инфографика, дизајна фотографија и докумената, анимација…) има у самом алату уграђен 

огроман репозиторијум бесплатних материјала (фотографија, анимација и других графичких 

елемената). 

Већина наставника већ има много израђених Пауер поинт презентација које су 

користили у досадашњем раду. Овде треба обратити пажњу на то да је ова врста презентација 

била намењена синхроном начину рада где наставник уз приказивање презентације даје 

додатна објашњења и информације. Oве презентације можете да користите за извођење 

синхроне онлајн наставе, тј. у ситуацијама када приказивање презентације преко неког од 

алата за видео конференције прати и ваше излагање. У случају „изокренуте учионице“ или 

било ком другом случају где се ученици сами упознају са презентацијама, ове презентације је 

потребно додатно обогатити (додатним текстом или објашњењима или снимањем гласа 

наставника – упутство за снимање гласа у Пауер поинту можете погледати на 

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/office/snimanje-projekcije-slajdova-sa-prate%C4%87om-

pri%C4%8Dom-i-pode%C5%A1avanjem-vremena-slada-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-

e47d8741161c#OfficeVersion=Microsoft_365_for_Windows). 

Уколико правите нове презентације размислите да их урадите и у неким другим алатима 

као што је алат Бајтабл (описан у каснијим лекцијама) који ће вашу презентацију улепшати 

атрактивним видео секвенцама. Или користите и још неке алате, као што су Канва и Прези. 

У онлајн настави посебну вредност имају интерактивни материјали, тј. материјали у 

којима се од ученика захтева нека интеракција са садржајем – онлајн упитници, онлајн 

тестови, квизови, интерактивне игрице (Гугл упитник, Сократив, Ментиметар, Ворлдвол, H5P 

и др.). Ови алати поред активирања ученика при прегледу садржаја често у себи садрже и 

систем провере/бодовања тј. пружања тренутне повратне информације ученицима о 

успешности њихове интеракције. Интерактивни материјали значајно повећавају активност 

ученика и треба их често користити. 

Велику помоћ наставницима у реализацији наставе могу пружити дигитални уџбеници 

издавачких кућа. У лекцији „Дигитални уџбеници – практична примена“ моћи ћете се 

упознати са свим дигиталним уџбеницима на нашем тржишту. Ови уџбеници, поред тога што 

садрже садржаје прописане програмом наставе и учења, садрже и мношто мултимедијалних и 

интерактивних сегмената који значајно могу утицати на активност и ангажовање ученика на 

часу. Како су дигитални уџбеници богато опремљени материјалима који наставнику могу 

помоћи у реализацији наставе, они представљају брзо и ефикасно решење за извођење наставе 

и учења. 

При изради и употреби материјала за потребе онлајн наставе, не смемо заборавити да је 

за одређене ученике потребно извршити прилагођавање материјала у складу са њиховим 

индивидуалним карактеристикама. Овим ученицима је потребно пружити и додатну подршку 

(додатна упутства, индивидуална комуникација). 

Додатни материјал и линкове који би били корисни ученицима поставите у вашим 

онлајн „учионицама“ (системима за управљање учењем) како бисте омогућили ученицима да 

у сваком тренутку могу доћи до квалитетних материјала и информација. 

Подршка ученицима и праћење њиховог рада 

При пружању подршке ученицима и вредновању њиховог рада морате поћи од 

чињенице да немају сви ученици исте услове за праћење наставе на даљину. Пре и у току 

реализације онлајн наставе, у директној комуникацији са ученицима и родитељима, проверите 

да ли постоје сви неопходни услови за праћење наставе. Обратите пажњу на ученике који 

спорије напредују, можда су разлози за то управо везани за услове у којима раде. 
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Уколико у Вашим одељењима постоје ученици који нису у могућности у потпуности да 

испрате овај вид наставе, обезбедите алтернативне материјале (нпр. одштампане материјале 

које ученик може преузети у школи). Укључите остале ученике у пружање вршњачке 

подршке овим ученицима (ученици неке материјале и задатке могу погледати и урадити 

можда и код својих другова). 

Поред проблема недостатка услова за поједине ученике, вероватно ћете се срести често 

и са проблемом оптерећења инфраструктуре (првенствено мислимо на интернет конекцију). 

Постоји велика шанса да ће у тренутку синхроног извођења часа интернет веза „пући“ неком 

од учесника (ученицима или вама). Обезбедите алтернативу у оваквим случајевима: 

материјале и линкове потребне ученицима поставите у вашу онлајн учионицу; користите 

предности асинхроних активности тако што ћете ученицима обезбедити материјале, упитнике, 

тестове и остале интерактивне ресурсе које ће ученици моћи прегледати/урадити у време које 

њима одговара (тј. у време када имају стабилну конекцију). 

Уколико час изводите путем алата за видео конференције (Гугл Мит, Мајкрософт Тимс, 

Зум…), укључите опцију снимања часа, а линк ка снимљеном часу поставите у вашу онлајн 

учионицу (наставници који користе Гугл учионицу, у склопу свог налога имају и Јутјуб налог 

на који могу једноставно поставити сав видео материјал потребан за наставу и учење. 

Наставници и школе које не користе Гугл алате, могу бесплатно отворити налог на Јутјубу и 

линкове ка постављеним видео садржајима поставити у своје системе за управљање учењем). 

На овај начин час ће моћи погледати и они ученици који нису имали техничких услова за 

праћење одређеног часа. 

Ученицима дајте до знања да сте отворени за пружање додатне подршке и одговарање на 

њихова питања везана за наставни садржај и задатке. У вашој онлајн учионици јавно 

поставите обавештење о начинима комуникације са вама и распоредом када сте доступни 

ученицима. 

За све задатке и активности одредите рок који треба да стоји видно у Вашој онлајн 

учионици. Наговестите ученицима шта ћете пратити (израду одређеног задатка, групни рад 

ученика…), на који начин ћете вредновати њихов рад (истакните критеријуме оцењивања 

рада) и шта ће се десити ако се задаци не ураде у наведеном року и у складу са инструкцијама 

задатка и ако ученици не буду активни. На систем за управљање учењем поставите и примере 

добрих одговора/већ урађених радова ученика како би свима било јасније шта се очекује од 

њих. 

При организацији активности/задатака користите све могућности Ваших система за 

управљање учењем и онлајн алата: нпр. при коришћењу форума, упитника, тестова, онлајн 

заједничких докумената и других алата, свака активност ученика оставља дигитални запис 

(траг) који ви можете прегледати и на основу тога проценити активност и квалитет рада 

ученика. 

Увек ученицима пошаљите јасне и правовремене повратне информације о њиховом 

одговору/раду (ово можете урадити кроз ваш систем за управљање учењем путем уграђених 

опција за комуникацију). Повратна информација мора бити добро формулисана и поред дела 

који садржи констатацију шта је ученик урадио добро/лоше, треба да садржи и препоруке за 

даљи рад и напредовање. Повратна информација треба да буде мотивишућа. 

Обезбедите приватност Ваших ученика. Одређене информације (повратне или друге) су 

само за оног коме су намењене. Ове информације делите са ученицима само путем 

индивидуалне комуникације (никако објављивањем на зиду ваше онлајн учионице где 

обавештења виде сви ученици). 
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Обратите пажњу коме је намењено обавештење које желите да поставите на Ваш систем. 

Сви системи за управљање учењем дозвољавају да обавештење буде видљиво за све, само за 

групу ученика или само за појединог ученика. 

Што чешће подстичите ученичко самовредновање и вршњачко вредновање. Тражите од 

ваших ученика да сами процене квалитет свог одговора/рада, као и одговора/рада других 

ученика. 

Код постављања задатака ученицима трудите се да их формулишете тако да одговор не 

могу лако преписати са интернета (из Википедије или неког другог извора), и тако да задаци 

захтевају од стране ученика што више разумевања, примене, анализе, синтезе и евалуације 

(погледајте лекцију „Педагошки аспекти примене ИКТ у настави“). 

Немојте постављати задатке/питања „ко?“ и „када?“ већ „како?“, „зашто?“, „повежи; 

пореди; класификуј; организуј; процени; закључи; докажи“. 

Постављајте такозвана „НЕ Гугл“ питања и задатке (питања и задатке које ученици не 

могу решити простим претраживањем интернета): 

o Решите проблем у реалном свету (нпр. На који начин можемо зауставити ширење 

грипа/заразе у нашој школи?; Креирајте здрав мени за школску мензу; Направите правила за 

заштиту приватности на интернету… и сл.) 

o Научите друге како да… (нпр. Научите ученике првог разреда ОШ како да се заштите 

при коришћењу електричних апарата; Направите лекције за подучавање бака и дека за 

употребу паметних мобилних телефона…) 

o Убедите друге, докажи… (нпр. Дефинишите своје мишљење о узроцима избијања 

Првог светског рата (ко је кривац и зашто) и кроз дискусију/преписку убедите остале ученике 

да сте у праву; Уверите одрасле да неке ствари могу да науче од деце…) 

o Поставите питања која изискују стварање мишљења/оцене/става (Како одређени 

историјски конфликти доводе до промена? Колико је значајна и утицајна музичка и филмска 

уметност одређеног периода и на шта је утицала?; Шта чини доброг спортисту?; Одредите 

карактерне особине неког од ликова из одређеног књижевног дела и да ли сматрате да су 

добри/зли/поштени – зашто?; Зашто треба прочитати то и то књижевно дело?...) 

o Поставите ученике у алтернативну стварност (Шта би било да није измишљена 

вакцина? Шта би се десило да на Земљи има више копна него мора/океана? Шта ће се десити 

када исцрпимо све залихе нафте на свету?...) 

o Доделите ученицима фиктивну улогу (Да си ти Петар I Карађорђевић да ли би и шта 

учинио другачије 1914. године? Зашто?; Да си ти главни лик тог књижевног дела, како би се 

ти понашао у ситуацији… и зашто?...) 

Наравно, задаци и питања треба да буду у складу са Вашим предметом, наставном 

јединицом и исходима које очекујете реализацијом часа. 

Сарадња и дељење са колегама 

Дигитални простор је изузетно захвалан за сарадњу и дељење. Помозите колегама тако 

што ћете ваше дигиталне материјале поделити са њима. С друге стране, материјали које ће 

колеге поделити са Вама ће Вам значајно олакшати посао и убрзати време припреме 

материјала за часове. Не ограничавајте се само на колеге из своје школе: дигитални свет мења 

димензију простора и чини је безначајном када су сарадња и дељење у питању. 
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Поделите своје упитнике, тестове, квизове, онлајн документе… тако што ћете у 

опцијама ових онлајн алата унети колеге као сараднике. Укључивањем ове опције 

омогућићете и заједнички рад Вас и колега на истом документу, упитнику, тесту… 

У Гугл учионици (коју користи већина школа и наставника у Србији) направите једну 

„учионицу“ и у њу позовите све колеге истог или сличног предмета. У тој учионици израђујте 

заједнички задатке и материјале, које после једним кликом можете прекопирати у једну или 

више учионица (одељења). Овај поступак је описан у лекцији „Гугл учионица“. Слично 

можете да урадите у и осталим системима за организацију учења. 

Повежите својеодељење са одељењима колега тако што ћете преко алата за видео 

конференције држати заједничке часове, задавати заједничке упитнике… Ако сте из школе 

која се налази у градском окружењу и у млађим разредима обрађујете нпр. наставну јединицу 

„Насеља“, повежите се са школом из сеоског окружења; уколико обрађујете наставну 

јединицу везану за неки регион Србије, повежите се са школом у том крају… И као што смо 

нагласили: дигитални свет не познаје ограничење звано простор: не мора Вам Србија бити 

граница, уколико се потрудите можете се повезати са било којом школом у свету (бројни су 

успешни примери повезивања наставника и школа из Србије и школа у свету једноставним 

коришћењем алата за видео конференције или преко неког другог онлајн алата. Нпр. један од 

примера заједничког рада српских допунских школа у иностранству и школа у Србији можете 

погледати на https://zuov.gov.rs/obrazovni-krug/). 

Одељењско старешинство 

Уколико сте одељењски старешина, проверите да ли сви ученици имају могућност 

праћења наставе на даљину. За ученике који немају ту могућност, заједно са предметним 

наставницима организујте алтернативне видове поучавања (штампане материјале и сл.) и 

обезбедите вршњачку помоћ и подршку. 

Будите у сталном контакту са колегама који предају у Вашем одељењу. Можете у Вашем 

систему за управљање учењем креирати једну онлајн учионицу у коју можете укључити све 

наставнике Вашег одељења. Договорите се да сва битна обавештења и оцене напредовања 

ученика која треба да стигну до Вас, наставници овде постављају. 

Договорите се са колегама да присуствујете онлајн часовима Вашег одељења када је то 

потребно, тј. када желите да пратите напредовање или понашање ученика (колега може да 

Вам додели улогу другог предавача/наставника у онлајн учионици и Ви ћете моћи да пратите 

и видите све што може и наставник тог предмета). 

Час одељењског старешине организујте и у онлајн окружењу, у складу са распоредом 

часова одељења. Користите алате за видео конференције да се групно чујете и видите са 

својим одељењем и да дискутујете о њиховим искуствима, тешкоћама… Када је потребно 

остварите индивидуалну комуникацију са појединим ученицима (ученицима који спорије 

напредују у савлађивању градива или са ученицима који имају можда неки други проблем). 

Успоставите контакт и потражите помоћ педагошко-психолошке службе у случајевима где је 

то потребно. 

Сами или са колегама (наставник, педагог, психолог…) обрадите на часовима 

одељењског старешине теме које се тичу правила понашања у онлајн окружењу, безбедности 

и приватности на интернету, дигиталном насиљу… 

Организујте родитељске састанке онлајн уколико услови то захтевају и допуштају. 

Будите у контакту са родитељима и редовно их извештавајте о напредовању њихове деце 
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путем алата за комуникацију. Обавестите их о свом распореду и терминима и начинима на 

који могу да вас контактирају. 

Упознајте родитеље са правилима понашања ученика и осталих у онлајн окружењу, као 

и свим обавештењима које објављује Ваша школа. Упутите их на извор/линк преко ког могу 

да прате школска обавештења (као што је школски сајт или страница школе на друштвеним 

мрежама). 

Шта после наставе на даљину? 

Извођење наставе „класичним“ путем у учионици не значи да треба да престанете 

користити све предности које Вам пружа извођење наставе на даљину. 

Чињеница да живимо у 21. веку и да су наши ученици „дигитални урођеници“, школама 

и читавом систему даје обавезу да се прилагођава и припрема ученике за будућност која их 

чека. 

Свет у будућности неће бити мање дигиталан. Напротив, све више сегмената друштва 

користи предности дигиталних технологија: све више купујемо онлајн, документацију и 

административне поступке сада обављамо преко електронских управа, стари послови и занати 

изумиру, а јављају се нови који се делимично или у потпуности обављају дигитално. Према 

многим истраживањима и предвиђањима – већина ученика који данас иду у школу у времену 

када буду ступили у радни однос обављаће послове који данас још увек ни не постоје. Таквом 

свету мора да се прилагоди и настава и учење. 

Предности рада уживо у учионици, директан и непосредан контакт са Вашим 

ученицима, социјализација, жива реч… све су то велике предности извођења наставног 

процеса у условима непосредног рада са ученицима. Ових предности никако се не требамо 

одрећи, али их можемо додатно обогатити са свим оним предностима наставе на даљину и 

уопште предностима дигитализације образовања. 

У току реализације наставе на даљину, Ви и Ваше колеге израдили сте и израдићете 

мноштво мултимедијалног и интерактивног материјала. Поред материјала који већ постоје 

(отворених образовних ресурса, дигиталних уџбеника…) сви ови ресурси могу поново 

небројено пута да се користе и у непосредном раду са ученицима у учионици. Користите ове 

ресурсе да обогатите Ваша предавања, за задавање домаћих и пројектних задатака, повећајте 

активност ученика на часу путем интерактивних и мултимедијалних садржаја… 

Користите метод „изокренуте учионице“ како бисте акценат својих часова ставили на 

учење, обраду, анализу и синтезу градива, примену наученог. 

Ваше учионице/курсеви у систему за управљање учењем треба да остану отворене/ни. У 

њима постављајте задатке ученицима, додатне материјале за учење и презентације/продукте 

ваших предавања. 

Унапређујте своју дигиталну компетентност, научите да користите нове алате и 

размењујте са колегама примере добре праксе. 

Подршка у коришћењу онлајн алата 

Уколико Вам је поред ове и сличних обука потребна додатна подршка у реализацији 

наставе на даљину, обратите се колегама у својој школи за које знате да су вешти у овом 

домену. 
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Неке ствари које радите први пут можете у почетку радити заједно са другим колегама 

како бисте лакше савладали неки алат или технологију и стекли потребно самопоуздање за 

самосталан рад. 

У случају да је Вама и колегама потребна додатна подршка у вези са неким конкретним 

проблемом из подручја употребе ИКТ-а у настави, можете искористити и сервис дигиталне 

подршке наставницима који је обезбедио Завод за унапређивање образовања и васпитања на 

адреси https://www.portal.edu.rs/podrska/. На овој адреси отворите тикет са питањем за Вашу 

школу или Вас лично за све теме које су везане за: коришћење дигиталних алата у настави, 

хардвера, софтвера, ЛМС система за управљање учењем, педагошких аспеката употребе 

дигиталне технологије у настави и учењу… 

3. Ива Богићевић, ученица II6 одељења Ужичке гимназије, 

похваљена је за рад са којим је конкурисала на ликовном конкурсу. 

Организатор конкурса, Стара црква у Ужицу, поводом 300 година постојања, 

организовала је конкурс за најлепши ликовни рад, за ученике средњих школа. Тема конкурса 

била је : „Стара црква у мом доживљају“. 

Ива Богићевић је оригинално, у експресивном маниру, приказала свој „доживљај“, једне 

од најлепших цркава, Старе цркве нашег града. 

Ученици III2, III4, III5 и III7 који похађају наставу из предмета Уметност и дизајн, у 

току 

јуна месеца реализовали су изложбу радова који су резултат пројектне наставе из 

области 

Аналогне фотографије, „Сликање светлошћу-Аналогна фотографија“, са темом 

„Живот Гимназије виђен очима ученика“.Професор Уметности и дизајна Драган 

ВићентићУ другом полугодишту, ученици одељење II6 су реализовали две пројектне наставе. 

Прву, 

пре трећег квалификационог периода под називом „Савремено виђење ренесансне 

уметности“, у којој су ученици остварили синтезу савремене и ренесансне уметности, на 

занимљив и аутентичан начин. Другу, у јуну месецу, тема је била „Савремена yметност“, 

„Уметност графита“, „Pop art”, „Andy Warhol“. Кеативност није изостала ни овај пут, 

што 

се види на плакатима који су украсили хол испред учионице бр.19. 

Посете изложбама: 

- Они који долазе – Градска галерија 

-Изложба слика Д.Вићентића – Градска галерија 

Семинари и усавршавање 2020/21. 

-Биљана Спаловић похађала онлајн семинар Дигитална учионица дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала .у трајању од две недеље и предала завршни рад - задатак -дигитални 
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час,Приоритетна област на коју се програм односи је: П1 – Унапређивање дигиталних 

компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у 

реализацији образовно-васпитног процеса.Програм обуке је креиран према програму наставе 

и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање 

следећих компетенција учитеља и наставника: 

(К1) компетенције за уже стручну oбласт, (К2) компетенције за поучавање и учење. 

Бодова 19,5. 

- Биљана Спаловић похађала семинар Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу, онлајн семинар са радионицом у школи као завршним делом, ЗУОВ, 

трајао је од 10.09 до 15.10. 2020. бодова 12, компетенцијe за наставу и учење (К2), 

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и комуникацију и сарадњу 

(К4). 

-Биљана Спаловић присуствовала тродневној Међународној конференцији Дигитално 

образовање 2021. Конференција Дигитално Образовање 2021 је одржана путем интернета, 8-

10 априла 2021. године, акредитована је и доноси учесницима 6 бодова. Конференција има 

међународни карактер па је програм изведен на српском и енглеском језику 

Стручно веће је упознато са овим обукама кроз презентацијe и предавањa. 

- На електронској седници наставничког већа 04.11. 2020.сви чланови стручног већа 

присуствовали су обради теме 'Адекватност у комуникацији у образовно-васпитном раду', 

којом је школски педагог Емилија Станковић приказала научено на реализованом семинару 

истог назива. 

5. Драган Вићентић - Примена индивидуализована, програмиране, проблемске и 

егземпларне наставе у школи“К2, П3, 8 бодова 

6. Биљана Милојевић – Гугл апликације за образованње, ЗУОВ, К2,П1, 16.11. – 18.12. 

2020. 

- Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу, онлајн семинар са 

радионицом у школи као завршним делом, ЗУОВ, трајао је од 10.09 до 15.10. 2020. бодова 12, 

компетенцијe за наставу и учење (К2), компетенције за подршку развоју личности детета и 

ученика (К3) и комуникацију и сарадњу (К4). 

– Тестови знања – водич за израду и примену П1, К2, 36 бодова 5.11. – 2.12. 2020. 

- „Селфи“ 2020.21. 1. у оквиру Селфи инструмента 28.10.2020. и Гугл учионица 

 

УГЛЕДНИ ЧАС - Биљана Спаловић одржала угледни час 11.06.2021. –настава на 

даљину- преко Гугл мит апликације, трећи разред, Неокласицизамм, романтизам, реализам- 

систематизација градива. 

Часу присуствовала проф.Биљана Милојевић. 

-Фронтални,индивидуални облик рада 

-Дијалошка,монолошка и демонстративна метода. -Среддства:компјутер,камера, 

уџбеник, Гугл мит апликација . Час је праћен презентовањем потребног материјала, 

презентација, репродукција и сл. 
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ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА одржана је 04.06.2021. Матурски је полагало 10 

ученика. Чланови комисије –испитивач Биљана Спаловић, други члан Драган Вићентић. 

Праћен је садржај и квалитет писаних радова ученика на задате теме и усмено излагање о 

њима. Одбрана је трајала два сата и 30 мин. уз презентовање потребног материјала, 

репродукција исл. 

СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ из ликовног добиле су Ања Росић и Марта Гавриловић IV6, 

на предлог професорке Биљана Спаловић). 

9. Извештај о раду Стручног већа наставника физичког васпитања  - председник 

Стручног већа Љубиша Вранешевић 

На почетку школске године Стручно веће је извршило поделу часова на предметне наставнике 

као и активности у оквиру 40-чесовне наставне структуре. 

- За председника Већа изабран је Љубиша Вранешевић. 

- Због актуелне епидемиолошке ситуације и ограничења у реализацији наставе физичког 

васпитања, ученици у школској 2020/21. нису учествовали на спортским такмичењима. 

- Одржани су угледни часови: 

* Кнежевић Светлана је одржала угледни час 19.4.2021. у одељењу IV2. Редни број часа је био 

58, а наставна јединица је била матурантски кадрил-увежбавање. Часу су присуствовали 

Вукашин Тарабић и Љубиша Вранешевић. 

* Вукашин Тарабић је одржао угледни час 31.5.2021. у одељењу I6 (четврти час). Наставна 

јединица је била плес и ритмика-увежбавање. Часу су присуствовали Светлана Кнежевић и 

Љубиша Вранешевић. 

* Љубиша Вранешевић је одржао угледни час 24.5.2021. у одељењу II4 (пети час). Наставна 

јединица је била плес и ритмика-обрада. Часу су присуствовали Светлана Кнежевић и 

Вукашин Тарабић. 

 

 

12.Извештај о раду Стручног већа наставника грађанског васпитања и веронауке - 

председник Стручног већа Нинослава Јовановић 

У оквиру предмета Грађанског васпитања, током ове школске године, поједине планиране 

активности реализоване су онлајн услед ситуације изазване пандемијом вируса ковид-19. 

На почетку школске године Актив је извршио поделу часова на предметне наставнике, као и 

активности у оквиру 40-часовне радне недеље 

Усвојени су предлози везани за коришћење приручника одобрених од Министарства. 

Добијена су упутства за коришћење Е-дневника у оквиру G-Suite платформе, као и кодови за 

откључавање дигиталних уџбеника 

Попуњени су обрасци за професионално и стручно усавршавање у току школске године. 
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Присуствовали смо стручном семинару#"Формативно оцењивање и његова примена у 

дигиталном окружењу ", предавач Драгана Ђурић, психолог. 

Чланови већа су наставили са стручним усавршавањем електронским путем похађајући 

семинар под називом "Дигитална учионица 21.века" који је трајао 15 дана ,К-4. 

Богдан Милић похађао је семинаре, акредитоване од Русије : „Теологија у научно образовном 

пространству-задаци и решења“, „Религиозна ситуација-северни вектори“. Оба семинара 

вођена су под покровитељством Научно-теолошке асоцијације Москве. 

Присуствовали смо свим седницама Оељенског и Наставничког већа у оквиру које смо 

пратили предавање педагога школе на тему: Адекватност комуникација у образовно-

васпитном раду. 

 

Размењивали смо искуства на даљину са колегама из других гимназија. 

Усагласили смо критеријуме оцењивања у оквиру којих није било већих одступања. 

На састанцима стручних већа присуствовали су сви чланови већа. 

.У току првог полугодишта настава грађанског и верске наставе, као изборних предмета, 

одржавала се искључиво на даљину и то као 9. и 10. Час. Са ученицима се комуницирало 

путем Google Classroom платформе. Наставници су користили и постављали Word и pdf 

материјале, Power Point презентације.Такође, користили су материјал са You Tube-а, као и 

линкове који су их упућивали на одређени садржај потребан за разумевање наставне јединице. 

Наставници верске наставе користили су материјал који је званично и наменски израђен за 

вероучитеље који раде у условима наставе на даљину. 

Присуствовали смо и састанку „Да ли се чујемо у учењу на даљину“ намењеном ученицима и 

наставницима са циљем унапређења учења на даљину кроз мапирање начина којим треба 

утицати на дигиталну трансформацију образовања. Састанак је део консултација које 

реализује Унија средњошколаца Србије у сарадњи са Београдском отвореном школом уз 

финансијску подршку USAIDа, кроз пројекат „Активни грађани: боље друштво: заговарањем 

ка сарадњи и демократском развоју“. 

Подршка реформе грађанског васпитања 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ, у оквиру пројекта „Подршка 

реформе грађанског васпитања“, спровела је активност на територији целе Србије која се 

односи на праћење реализације овог изборног програма у контексту нових програма 

оријентисаних на исходе и развој компетенција, и то из угла наставника и ученика. Из тог 

разлога, предвиђене су фокус групе (онлајн), како за наставнике грађанског васпитања, тако и 

за њихове ученике који су показали веће интересовање за ову област. Тема фокус групе била 

је размена искуства о реализацији нових програма грађанског васпитања (како у периоду пре 

короне тако и у ванредним околностима), у смислу како наставници, односно ученици виде 

значај овог изборног програма, колико су задовољни начином на који се ради на часовима, 

шта им се свиђа а шта би променили и сл. 

6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Актива за развојно планирање  

Чланови Актива за развојно планирање су: 
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1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Драгана Радовић, психолог 

4. Бранкица Скорковић, професор енглеског језика  

5. Мирјана Галечић, професор географије 

6. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

7. Невенка Демировић, професор енглеског језика 

9. Соња Ковачевић, професор филозофије 

10. Јелена Ћоровић,  професор енглеског језика 

10.  Зоран Милинковић, представник родитеља 

11. Слободан Павловић, представник локалне заједнице 

12. Ива Богићевић, представник ученика 

 

Школски развојни план усвојен је на период од 2017. до 2021. године. Он обхвата 

развојне циљеве који се односе на све дате области квалитета: 1. Годишњи програм и 

годишњи план рада, 2. Настава и учење, 3. Постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. 

Етос, 6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. У оквиру 

сваког развојног циља дати су акциони планови који садрже задатке и предвиђене активности.   

Активности предвиђене овим докумнетом, тичу се унапређивања рада Школе: 

усклађивање Годишњег плана са потребама насталим услед реформе гимназија и уписа нових 

одељења, постизање квалитета наставе кроз примену савремених метода, облика и наставних 

средстава, усаглашавање критеријума оцењивања уз праћење утврђених стандарда на нивоу 

стручних и сродних већа, подршка и помоћ ученицима при превазилажењу тешкоћа на које 

наилазе, сензибилисање ученика и запослених за квалитетније међусобне односе ради 

стварања подстицаје радне атмосфере, подстицање и развијање социјалних вештина код 

ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање и ненасилну 

комуникацију, рад на угледу и промоцији школе, обезбеђивање стручног, мотивисаног и за 

реформу спремног наставног кадара, побољшање материјално-техничких услова рада, 

транспарентно руковођење и друго. 

На почетку школске 2021/22.године очекује нас формирање новог Актива за школско 

развојно планирање, као и израда и усвајање новог документа који ће се односити на 

унапређење образовно–васпитног рада у наредном петогодишњем периоду. 
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Емилија Станковић, школски педагог 

 

 

 

6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума 

 

У сарадњи са директором Педагошки колегијумстарао се о осигурању квалитета и 

унапређeњу образовно-васпитног рада: остваривању развојног плана установе, 

самовредновању рада школе и стручном усавршавању директора, наставника и стручних 

сарадника.   

Чланови Педагошког колегијума за школску 2020/21. годину су: 

 

1. Вукадин Симовић, директор 

2. Емилија Станковић, педагог 

3. Биљана  Грујичић, професор српског језика и књижњвности 

5. Светлана Гавриловић, професор енглеског језика 

6. Биљана Ристић, професор рачунарства и информатике 

7. Борис Илић, професор социологије 

8. Саша Станојевић, професор биологије 

9. Цмиљка Васовић, професор физике 

10. Славица Вељовић, професор хемије 

11. Мирјана Галечић, професор географије 

12. Будимир Радојичић, професор историје 

13. Љубиша Вранешевић, професор физичког васпитања 

14. Биљана Спаловић, професор ликовне културе 

15. Нинослава Јовановић, професор грађанског васпитања 

Педагошки колегијум је током ове школске године одржао седам седница. У августу 

месецу разматрана је  организација рада у условима насталим услед пандемије корона вируса. 

Разматране су организационе-техничке приреме, а распоред свих облика наставних и 

ваннаставних активности усклађен је са реформом гимназија и уписом нових 

специјализованих одељења. 
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Текућу школску годину обележило је и неколико обустава непосредног рада и прелазака 

на потпуни рад на даљину. У условима потпуног рада на даљину и насталим изменама 

школског календара разматрано је и организовано оцењивање ученика у складу са тренутном 

епидемиолошком ситуацијом.    

У другом полугођу организована је стручна помоћ од стране Школске управе по питању 

реализације наставе на даљину, па је овај стручни орган разматрао и дате препоруке и 

смернице за поборшање рада. 

Крајем другог полугодишта добили смо и резултате пилот пројекта Националне матуре, 

која је реализована у октобру месецу, за једно одељење друштвено-језичког смера и једно 

одељење природно-математичког смера. Наши ученици су показали добре резултате и висок 

ниво знања, посебно из физике.  

 

Емилија Станковић, педагог 

 

6.1.5.1. Извештаји о  раду стручних сарадника школе  

6.1.5.2. Извештај о раду школског педагога 

У току школске 2020/21. године школски педагог је обављала послове предвиђење 

Годишњим и месечним планом рада: планирање, организовање и праћење образовно-

васпитног рада у отежаним условима услед пандемије изазване корона висусом, педагошко-

инструктивним радом, праћењем и вредновањем квалитета рада школе, радом на побољшању 

квалитета наставе на даљину у сарадњи са Школском управом Ужице, реализаци рада са 

ученицима и родитељима, радом у стручнм органима и школским тимовима, сарадњом са 

стручним институцијама и локалном заједницом и другим пословима.  

У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег извештаја 

о реализацији плана рада школе, Годишњег плана рада школе, Школског програма за реформу 

гимназија и за нове смерове за: 1.  ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику и 2. ученике са посебним способностима за спорт.  

У оквиру педагошко – инструктивног рада пратила је реализацују часаова који се 

реализују на даљину преко Гугл улионице. Са ученицима четвртог разреда радила је на 

њиховом професионалном информисању. За потребе њиховог професионалног информисања 

организоване су онлајн промоције факултета и дистрибуиран је информативни материјал. Сва 

потребна обавештења у вези са организацијом и реализацијом матурског испита матурантима 

је саопштила путем мејлова и школских огласних табли.  

Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема ученика, као 

и оних који показују неуспех у раду. Сарадња са родитељима одвијала се у оквиру редовних 

састанака Савета родитеља који су одржани онлајн у складу са епидемиолошким мерама.   

Као координатор Актива за школско развојно планирање подстицала је, пратила и 

учествовала у реализацији планираних активности. На крају школске године, координисала је 
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и давала смернице за израду извештаја. Формирала је нови Актив за школско развојно 

планирање и учествовала у изради овог школског докумнета за наредни петогодишњи период.  

Радила је и анализе успеха и владања ученика на свим класификационим периодима и 

презентовала Наставничком већу и Савету родитеља. Урадила је приказ теме Наставничком 

већу са индивидуалног стручног усавршавања ''Адекватност у комуникацији у образовно-

васпитном  раду''. 

Упознала се пратила реализацију државних пројеката питотирање Националне матуре 

(за два одељења трећег разреда) и  - Дигитални уџбеници – пројекат увођења савремених 

информационих технологија у образовању – пројекат обухвата све разреде гимназија. 

Прошла и програм обуке за запослене у образовању  - Дигитална учионица - дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала  семинару.  Обука је организована онлајн,  аутор обуке је Радна група пројекта 

коју је оформио Завод за унапређивање образовања и васпитања, носи 19,5 сати из прве и 

друге компетенције и првог приоритета.  

Емилија Станковић, педагог 

 

6.1.5.2.Извештај о раду психолога школе  

План и програм рада школског психолога заснован је на Основама закона о средњем 

образовању, као и на основама Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. годину.  

 

            У току школске 2020/21. године поред редовних активности планираних Програмом 

рада психолога у планирању и програмирању рада школе, организацији, унапређивању, 

реализацији и праћењу васпитно – образовног рада (израда Годишњег плана рада, учешћа у 

планирању и програмирању рада ОС, одељенских заједница, планирања професионалне 

оријенатције, рада са родитељима, сарадње са наставницима приправницима, сарадње са 

наставницима, ученицима и родитељима, корективном раду, аналитичко истраживачком раду 

и раду у стручним органима посебну пажњу смо посветили конкретним активностима које су 

биле од посебног значаја за рад и развој школе. 

            Током августа и септембра 2020. године сам интензивно радила, као координатор, на 

пословима израде Школског програма за реформисана одељења трећег разреда друштвено-

језичког, природно-математичког и одељења ученика са посебним способностима за 

рачунарство и информатику, као и првог разреда ућеника са посебним способностима за 

спорт-спортско одељење.  

             У току ове школске године, као координатор Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, узела сам учешће у свим активности 

овог Тима, а које се односе на превенцију насиља у школи. Детаљније о овим активностима у 

Извештају Тима за зажтиту од ДНЗЗ. 
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Поред овога активно учествујем у раду многих других тимова у школи и то у Тиму за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тиму за каријерно вођење, Тиму за унапређење 

квалитета рада школе, као и у раду стучног већа за развојно планирање. 

У раду са ученицима првих разреда, током септембра и октобра,  акценат је био на 

упознавању са радом ПП службе, видовима подршке које могу добити, адаптацији на 

одељење, наставнике, целокупан живот и рад школе, као и проблеме са којима се као ученици 

и адолесценти сусрећу. Ове активности се реализију током целе школске године. Велика 

пажња је посвећена подршци ученицима због превладавања околности у којима смо се сви 

нашли проузроковане пандемијом ковид-19. Подршка се одвијала у два главна смера: 

-  савладавање градива и пролаговађавање процесу оцењивања у условима 

комбинованог модела наставе,  

- превладавање различитих емотивних стања код ученика, како лично, тако и у 

породичном окружењу. 

У раду са ученицима завршних разреда посебна пажња посвећена је професионалној 

оријетацији за даље школовање и усавршавање. Тачније, сви заинтересовани ученици 

четвртог разреда су тестирани Тестом професионалног интересовања, а након тестирања и 

обраде добијених резултата обављени су разгвори са тестираним ученицима. Поред ових 

активности учествовала сам у професионалном информисању ученика четвртог разреда, кроз 

организацију представљања, факултета и високих школа.  

               Посебна пажња посвећивана је раду стручних већа ради корелације међу наставним 

предметима, јачања међуљудских односа у колективу и откривања психолошких и 

педагошких  чинилаца успеха ученика као и испитивање узрока неуспеха и заостајања 

појединих ученика.  

               Учествовала сам у активностима након пружене стручне помоћи Школске управе 

Ужице, а односиле су се на израду акционог плана, предузимање конкретних мера за 

унапређење квалитета рада установе и побољшање безбеносне ситуације у школи, писање 

извештаја о реализованим мерама и предузетим активностима. 

Подршка наставницима се састојала у организацији и прилагођавању измењрним 

условима рада у условима ковид-19 пандемије, упознавање колега са формативним 

оцењивањем и интегративном наставом. 

 Подршка наставницима у области пројектне наставе и наставе на даљину је била 

стална активност током школске године. 

Са појединим ученицима првог, а и са ученицима осталих разреда је интензивно 

рађено на савладавању техника учења, адаптацији на нову школу, усклађивању активности у 

комбинованом моделу учења, превладавање препрека у том процесу, организацији времена за 

учење, побољшању постигнућа. 

Структура појединих одељења је специфична у смислу социјалних и породичних 

прилика, па је обављен велики број индивидуалних разговора са ученицима и  родитељима. 
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Поред тога за потребе  ученика, обављена су психолошка тестирања интелигенције и 

тестирања личности.  

               Све активности обухваћене планом рада психолога за школску 2020/2021. годину су 

реализоване. 

 

 

6.1.6.3 Извештај о раду библиотекара 

 

 

У току школске 2020/21. године школски библиотекари обављали су послове предвиђене 

Годишњим планом рада библиотекара: планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

праћење и вредновање образовно-васпитног рада, рад са наставницима, рад са ученицима, рад 

са родитељима, рад са директором и стручним сарадницима, рад у стручним органима и 

тимовима, сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе, вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

На почетку школске године одржан је састанак библиотекара са активом професора 

српског језика и књижевности и том приликом разматран је план лектире за текућу школску 

годину. . Школски библиотекари упознали су ученике са фондом библиотеке и начином 

функционисања библиотеке. 

Фонд библиотеке допуњен је књигама из школске лектире, али и насловима савремених 

писаца.Ученицима се свакодневно указује на значај писане речи и препоручују им се и 

наслови који нису обухваћени обавезном лектиром. Ове школске године библиотеку je 

користио 531 ученик.  

У раду са ученицима посебна пажња посвећена је матурантима.Уз консултације са 

предметним професорима, помагали смо им при одабиру литературе потребне за израду 

матурских радова. 

Ове године наша школа учествовала је у четвртој акцији Друштва школских 

библиотекара Србије „Читајмо гласно“ поводом обележавања Националног дана књиге, 28. 

фебруара. 

Читаоница школске библиотеке, поредњене намене, користи се и за припремање 

различитих активности, везаних за културне догађаје.  

Обележили смо Дан просветних радника, Савиндан, у складу са епидемиолошким 

мерама. Друге, планиране, активности изостале су због ситуације изазване пандемијом вируса 

ковид-19. 

 

Славко Марковић, школски библиотекар 

Катарина Смиљанић, школски библиотекар 
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6.2. Извештаји о раду руководећих органа 

6.2.1. Извештај о реализацији плана рада директора школе  

У току школске 2020/2021. године директор школе је обављао све послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Ужичке гимназије. 

Наставни садржаји осим у згради гимназије делом су реализовани и у музеју (часови 

историје, ликовне културе и грађанског васпитања), градској галерији (ликовна култура) и 

цркви Св. Марка (часови верске наставе), градском стадиону (физичко васпитање) 

Сви часови  су били стручно заступљени . 

На крају наставне године, на седницама одељењских већа констатовано је да су 

планирани наставни програми и часови свих предмета редовне наставе као и часови допунске, 

додатне и ваннаставних активности делимично реализовани (пандемија и увођење наставе на 

даљину је основни разлог неслагања броја планираних и одржаних часова су и  лични разлози 

појединих професора). 

У току школске године одржан су седнице  Наставничког већа, одељењских већа, 

седницa педагошког колегијума, састанци педагога и директора са члановима свих стручних 

већа за област предмета , састанци тима за развојно планирање, тимова за самовредновање,  

тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, школског одбора и савета 

родитеља. Готово 40% свих активности је реализовано на даљину због пандемије. 

Директор школе је учествовао у раду Актива директора средњих школа Ужица, 

директора гимназија округа, Председништва Заједнице гимназија Србије, Скупштине 

Заједнице гимназија Србије и као члан радне групе министарства просвете, науке и 

технолошког развоја учествовао у изради плана за спортско одељење, смерница развоја 

општег средњег образовања. 

У овом периоду директор је посетио 7 часова редовне наставе и  часова додатне наставе , 

допунске наставе, секција и одељенске заједнице. Кроз гугл учионицу имао је приступ свим 

материјалима реализованим на даљину. Са библиотекарима је анализирао рад школске 

библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима ученика другог разреда који су 

чланови Савета родитеља, радио на организацији. Помагао је организацију и реализацију свих 

културних , спортских, хуманитарних и других активности у школи, помагао рад ученичког 

парламента, сарађивао са родитељима, бившим ученицима, градским спортским, културним, 

хуманитарним и другим организацијама, спроводио дисциплинске поступке и што се тиче 

ученика . И ове године  матурантима су организоване презентације факултета. Представили 

смо школу највише путем друштвених мрежа. Учествовали на многим такмичењима. 

Наставили смо активан ваннаставни рад уз учешће великог броја ученика (Прослава 181 

година од оснивања Ужичке гимназије, прослава школске славе Савиндана. 

6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе  
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У току 2020/2021. године помоћник директора школе је обављао  све послове утврђене 

Законом о основама система образовања и васпитања и статутом Ужичке гимназије. То 

подразумева вођење документације, учешће у раду стручних органа и стручно усавршавање. 

Задужења помоћника директора односила су се и на координирање рада стручних органа 

школе, организовање и руковођење и оперативност педагошког рада. Целокупна школска 

документација је благовремено прегледана, а обавезе директора су преузимане  у његовом 

одсуству. Помоћник директора је у Савету родитеља био укључен у организацију и 

координацију свих важних школских манифестација. Помоћник директора је присуствовао и 

часовима редовне наставе. 

Током школске године дошло је до повећања  броја ванредних ученика, па је 

координисање овим пословима захтевало додатно ангажовање. 

Славко Марковић, помоћник директора 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА  

6.3.1. Извештај о раду Школског одбора 

У овој школској години Школски одбор је одржао 3 седницe на којима су анализирани и 

усвојени Извештај о раду школе у школској 2019/2020. години и Годишњи план рада за 

школску 2020/21. годину. Школски одбор је анализирао успех ученика, реализацију наставе, 

финансијска питања, и друга питања везана за рад школе. 

Решењем Скупштине града Ужица I број: 610-16/20 од 28.10.2020. године именован је 

Школски одбор Ужичке гимназије чији мандат траје четиригодине. 

На првој конститутивној седници Школског одбора одржаној 10.11.2020. године за 

председника је изабран Слободан Павловић, а за заменика председника Сенжана Јевђовић. 

 

Чланови Школског одбора Ужичке гимназије: 

 

 

1. представници запослених 
– Снежана Јевђовић,   професор физике 
– Славица Вељовић, професор хемијеи 
– Дејан Цвијетић, професорматематике 

2. представници родитеља 
– Зоран Шестовић 
– Гордана Андрић 
– Жељко Јевтић 

3. представници Града 
– Слободан Павловић, председник Школског одбора 
– Дејан Гвозденовић 
– Јелка Цицварић 

 

Вукадин Симовић, директор 
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7. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНДИВИДУАЛНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

НАСТАВНИКА 

Индивидуални планови обавеза су сваког наставника и налазе се као анекс Годишњег 

плана рада школе. Програми су разражени по нивоима и дати у Школском програму.  Сви  

наставници у обавези су да е-путем доставе месечне планове педагогу и то до петог за текући 

месец.  

 

8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

8.1. Извештаји о раду секција  

Слободне стваралачке активности ученика реализовале су се кроз форму организованих. 

Професори задужени за рад са секцијама израдили су оперативне планове рада након 

утврђивања интереса за рад у секцијама и заједничког предлога садржаја рада. Оперативни 

планови рада секција постоје као анекс Годишњег плана рада. Услед новонасталих околности 

и због комбинованог модела наставе, одређене секције нису биле у могућности да се 

реализују. У школској 2020/2021. години у школи су  радиле следеће секције: 

Р.б.    Назив секције Име наставника 

 

 

% 

1. Лингвистичка  

5.  

Душица Виторовић 

2. Читалачки клуб Гордана Даниловић, Ружица Марјановић, 

Милена Стричић, Љиљана Смиљанић 

3. Секција за енглески језик Бранкица Скорковић, Светлана Гавриловић 

4. Секција за француски језик Ђурђица Судзиловски 

5. Секција за италијански 

језик 

Бојана Броћић 

6. Секција за немачки језик Исидора Шиљак 

7. Географска  Мирјана Галечић  

8. Ликовна секција Биљана Спаловић 

9. Математичка Дубравка Митрашиновић 

10. Секција за физику Данијела Савић 

11. Хемијска Славица Вељовић 

12. Еколошка Милица Зарић 

 

 

1.  Извештај о раду лингвистичке секције   – Душица Виторовић 

          Окружно такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средњих 

школа одржано је у недељу, 16. маја 2021. године у Економској школи у Ужицу. Ове 

године, због епидемиолошке ситуације, на такмичење су ишли само ученици треће и 

четврте године. Из Ужичке гимназије на окружном такмичењу биле су две ученице, 

које су уједно биле и једине такмичарке на нивоу наше општине. Ученица Катарина 

Митрашиновић IV6 освојила је треће место (ментор – професорка Годрана Даниловић). 

Ученица Јана Миливојевић III5 (ментор – професорка Душица Виторовић) освојила је 
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друго место и пласирала се на Републичко такмичење. Нажалост, Јана Миливојевић 

није била у могућности да оде у Београд на Републичко такмичење 30. маја 2021. 

 

                                                       

                                                     Душица Виторовић 

2. Извештај о раду читалачког клуба 

Читалачки клуб је ове школске године радио у ванредним околностима, али смо упркос 

настави на даљину успели да реализујемо неколико занимљивих активности. 

Крајем септембра у Врању је постављена изложба Зона Довлатов, коју смо припремили 

током претходне школске године. Изложба је била део пратећег програма Библионета, 

главног годишњег професионалног окупљања библиотекара Србије и свечано је отворена 1. 

октобра 2020. године. Током гостовања организовано је вођење кроз изложбу за ученике и 

професоре Гимназије ”Бора Станковић” из Врања. 

У изразито компликованим условима успели смо да од 28. до 30. октобра организујемо 

фестивал На пола пута, поштујући епидемиолошке мере, због којих смо увели праксу 

директног преноса свих активности на интернету. Угостили смо шест аутора, а три писца су 

гостовала онлајн. 

Изложба о Довалатову била је постављена у градскогј галерији Бајине Баште крајем 

јануара и током фебруара. Отварање изложбе 29. јануара реализовано је уз најрадикалније 

противепидемиолошке мере, а домаћини су нас уверавали да су посећеност изложби током 

три недеље и реакцијe публике били далеко изнад уобичајене. 

Крајем фебруара изложба је постављена у Новом Саду, у Дигиталном омладинском 

центру Градске библиотеке. Епидемиолошке прилике су опет утицале на услове у којима ће 

изложба бити отворена, тако да су Новосађани изложбу могли да погледају тек крајем априла 

и почетком маја. 

Међународни дан књиге и ауторских права обележен је у школи зидном изложбом 

цитата из књига које нису део школске лектире, а препоручују их наши садашњи и бивши 

ученици. Мало истраживање почело је међу члановима активним у читалачком клубу, а онда 

је проширено и на друге ученике школе, као и садашње студенте који су као гимназијалци 

били активни у организацији фестивала. Свако од њих је препоручио књигу која се не чита 

ушколи као део програма, уверен да је важно прочитати баш тог аутора и тај наслов. Изабрали 

су и послали краћи цитат из препоручених књига. Сваку препоруку одштампали смо на 

папирима у боји и поводом светског Дана књиге направили смо шарену, динамичну, а 

једноставну изложбу препрорука. Посебно нам је важно што су се на позив де нам се 

прикључе одазвали садашњи студнети, и даље везани за школу и рад читалачког клуба. 

Овогодишњи априлски фестивал одложен је за октобар и почеле су припреме. 

Током ове школске године радили смо и на припреми изложбе о животу и раду 

Миодрага Станисављевића, изузетног песника и драмског писца, но и она је због 

епидемиолошких услова померена за крај календарске године и биће део пратећег програма 

Југословенског позоришног фестивала новембра 2021. године, уколико се све активности 

врате у стандардне токове и не буде никаквих нових пандемијских изненађења. 
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Троје најактивнијих матураната, чији је допринос организацији фестивала и раду 

читалачког клуба заиста важан, добили су крајем године од Читалачког клуба, као малу 

похвалу, књигу Дубравке Угрешић Лисица.  

Рад читалчког клуба помагале су професорке Гордана Даниловић, Милена Стричић, 

Љиљана Смиљанић и Ружица Марјановић. 

                                                                                                              Ружица Марјановић 

 

3. Извештај о раду секције за енглески језик 

У оквиру секције енглеског језика у фебруару 2021. године, одржано је школско такмичење 

на ком се следећих 6 ученика пласирало на окружно такмичење:  

ЂорђеЗарић IV5 

Андријана Љујић IV5 

Андреј Петровић IV5 

Ања Росић IV6 

Даница Тодоровић IV6  и 

Сара Филиповић IV6. 

Регионално такмичење, чији су домаћини били Пољопривредна школа из Пожеге 9.маја 

2021, похађало је 5 ученика, од којих је пласман на републичко остварило 4 ученика: 

Сара Филиповић, 2.место 

Андреј Петровић, 2.место 

Ђорђе Зарић, 3. место 

Ања Росић, 3.место 

Пошто на републичком такмичењу учествује 100 најбољих ученика из земље, Ања Росић 

није могла да учествује због броја бодова које је остварила. 

На републичком такмичењу које је одржано 22.маја 2021. године у Првој београдској 

гимназији, запажен успех остварио је ученик Андреј Петровић, који се пласирао у 15 

најбољих ученика у Србији. 

С обзиром на ванредне услове наставе ове школске године, ученици су показали изузетно 

знање и стимулисаност на поменутим такмичењима. 

 

                                                                             Бранкица Скорковић, проф.енглеског језика 

Eвропски дан језика  
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Поводом Европског дана језика, 25.септембра одржан је каhoot квиз на тему ,,Колико 

познајете светске језике?'' У квизу су учествовали ученици свих разреда а питања су била у  

вези са језицима који се уче у нашој школи. 

Прво место заузела је ученица Аница Глигоријевић III1, друго Лена Лазаревић III1 и треће 

место Александра Милојковић III4. Ученицама су подељене пригоднe награде које им је 

припремило веће за стране језике.    

 

                                                                                                      Стручно веће за стране језике 

 

 

4. Извештај о раду секције за француски језик 

         Делф испит за 2020. годину одржан је 24. окобра 2020. године у Ужичкој гимназији. На 

испит је изашло 8 ученика наше школе и постигли су следеће резултате: Милун Ерић (III7) 

А2, Вaлентина Васиљевић (III7) А2, Тијана Чегањац (I6) А2, Ивана Караичић (I6) А2, Ива 

Леонтијевић (I6) А2, Јована Чегањац (III7) Б1, Теодора Драговић (IV1) Б1. 

Полагање испита Делф за школску 2020/21. одржано је 17. априла 2021. године у нашој 

школи. На испит су изашли следећи ученици: Ивана Караичић (I6) Б1, Виктор Врачарић (I6) 

А2, Валентина Васиљевић (III7) Б1 и Ана Томић (III6) Б1. Резултати испита биће познати у 

наредном периоду.   

У оквиру секције за француски језик ученици Ужичке гимназије обележили су 400 година од 

рођења Жана де Лафонтена, француског песника и баснописца, прављењем стрипова 

инспираним његовим најпознатијим баснама. 

Ђурђица Судзиловски 

5. Извештај о раду секције за италијански језик 

 

Поводом XX недеље италијанског језика у свету (19-25. октобар) приказан је кратак 

промо филм на тему Италијански између речи и слике – графити, илустрације и стрипови.  

700 година од смрти великог Дантеа Алигијерија обележили смо пројектом – I liceali 

recitano Dante – ученице друге године су рецитовале чувене Дантеове стихове, а видео се 

налази на инстаграм профилу школе.  

2. јун – Дан Републике Италије, обележен је приказивањем филма о овом празнику и 

квизом на тему I simbolidell'Italia у којем су учествовали ученици првог разреда. 

Бојана Броћић 

 

6. Извештај о раду секције за немачки језик 
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23. новембра 2020. године, поводом стогодишњице рођења Паул Целана, чланови 

секције за немачки језик направили су пано са с осликаним маскама са стиховима из песама 

овог познатог књижевника.  

11. децембра 2020. године у Градском културном центру у Ужицу одржана је пројекција 

кратких немачких филмова Аустријског културног форума из Београда, а након пројекције и 

кратка дискусија са присутним ученицима о приказаним филмовима.  

21. децембра 2020. године на такмичењу из немачког језика под називом ,,Mein neuer 

Nachbar Beethoven“(,,Мој нови комшија Бетовен“), које је организовало Удружење Немаца 

,,Maria Theresiopolis“ из Суботице уз подршку Гете института из Београда, а поводом 250 

година од рођења Лудвига ван Бетовена, ученица Марта Гавриловић IV6 освојила је треће 

место у категорији стрипа. 

18. марта 2021. године ученица Марта Гавриловић IV6 освојила је прво место на фото - 

конкурсу ,,Wie lerne ich Deutsch?“ (,,Како учим немачки?“), који је огранизовао Департман за 

немачки језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. 

2. априла 2021. године, у нашој школи одржан је DSD I испит. На испит је изашло 

дванаест ученика трећег и четвртог разреда. Ученици који су полагали испит: Јована 

Урошевић, Теодора Цицварић, Ђурђија Лојаница, Огњен Радовић, Стефан Новаковић, Даница 

Кривокапић, Марта Гавриловић, Анђела Копуновић, Марта Веизовић, Ивана Ђорђевић, Вања 

Дидановић и Ана Глогињић. 

Исидора Шиљак  

 

7. Извештај о раду географске секције  

         Због комбинованог модела наставе и епидемиолошких услова рад географске секције 

није имао значајније активности као протеклих година. Рад је биоуглавном усмерен на 

сарадњу преко друштвених мрежа. Пред крај другог полугодишта реализован је једнодевни 

излет мање групе ученика, на релацији: Ужице-Водопад реке Сопотнице-манастир Милешева-

кањон реке Милешевке -планина Златар.Том приликом смо се, кроз получасовну пешачку 

туру, упознали са делом градива из области речне ерозије и потамологије наведених 

хидролошких објеката који су проглашени за споменик и парк природе. 

У наставку путовања према Пријепољу посетили смо и манастир Милешеву, задужбину краља 

Стефана Владислава Немањића,  саграђеног у периоду 1218/1219.год., у коме је боравио 

Свети Сава све до одласка у Трново где је и преминуо.  

Изнад кањона реке Милешевке издижу се остаци грађевина средњовековног града Милешевца 

и тврђаве Хисарџик.Остатак времена смо провели на планини Златар у пријатној атмосфери и 

спортским активностима. 

Руководилац секције Галечић Мирјана 

 

 

8. Извештај о раду ликовне секције 

Чланови ликовне секције учествовали су на Међународном ликовном  конкурсу - 

„Флора и фауна извор живота и лепоте“ који је организовао дечји ликовни центар из Скопља, 
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а посредством амбасаде РС у Скопљу и Министарства просвете науке и спорта РС: Анђелина 

Вучетић I6, Леа Кнежевић I3, Кристина Милчановић I1, Катарина Љубичић I2, Теодора 

Вуловић I7, Мина Јанковић II7, Валентина Суботић I2. 

Ученици су многим интересантним активностима реализовали  пројектну наставу и 

радили презентације на различите теме из области Уметност кроз епохе, од праисторије до 

модерне и савремене уметности. Ученици III разреда су у оквиру теме Наручиоци и дела- 

музеји, збирке, колекције, писали за медије о музејима, збиркама и колекцијама.Тако да се 

могу прочитати веома интересантне и оригиналне приче на пример о приватним колекцијама 

самих ученика- медаља, плоча, књига, лутака, игрица, народних ношњи итд. Реализоване су 

још неке занимљиве теме из области Пропорција, Стрип, Светлост, Површина, Боја исл. На 

тему Културно наслеђе као извор инспирације рађене су минијатуре и иницијали по угледу на 

срске средњовековне рукописе  

На конкурсу под називом „Европски дневник“, који традиционално организује 

Делегација Европске уније у Србији, Урош Шестовић III1 освојио је друго место са радом 

„Нисмо сами“ у категорији стрип/карикатура (актив страних језика). 

На часовима су били  заступљени практични радови и вежбе у различитим техникама 

али и теоретски задаци  везани за поједине уметнике и епохе  историје уметности. 

Направљена је виртуелна изложба овогодишњих ђачких радова и постављена на Гугл 

учионицу (Гугл диск). Посећене изложбе слика у Градској галерији.У раду секције посебно се  

истакла ученица Леа Кнежевић. 

Биљана Спаловић 

 

 

9. Извештај о раду секције за математику 

Математичка секција је ове године своје активности спроводила на даљину, путем 

Google Classroom апликације, у отежаним условима, како је актуелна епидемија вирусом 

ковид- 19  једино и допуштала. Активности секције су се базирале на истраживачком раду 

ученика првих разреда који су надгледалеруководиоци секције Дубравка Митрашиновић и 

Желимирка Глинтић.  

Прве активности секције односиле су се на истраживање о геометријским проблемима 

антике. Ученици су се ставили у место математичара тадашњег времена и разматрали 

проблеме квадратуре круга, удвостручавања коцке и трисекције угла. Након тога смо 

развијали мождане вијуге логичко-комбинаторним задацима и математичким играма.  

Током децембра, пред ученицима је био нови, мало модернији, проблем- проблем 4 боје. 

Ако се замисли географска карта подељена на државе и ако је идеја да суседне државе на тој 

карти буду обојене различитим бојама, чланови математичке секције ће вам објаснити да, без 

обзира како карта изгледа и од колико се држава састоји, 4 различите боје ће бити довољне. 

Ова тема нам је показала како математички проблеми не морају само да буду тешки, већ могу 

бити и занимљиви. 

Током јануара секција је добила и нове чланове који су се спремали за такмичење 

„Мислиша“. Анализирани су задаци из претходних година и рамењиване су идеје. Како је због 
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ковида ово такмичење померено за април, припреме су настављене и током марта, а 

резултирале су једним другим местом и једном похвалом. 

Посебан део активности секције у овој школској години је био посвећен праћењу 

извођења Ератостеновог експеримента од стране ученика одељења II7.Овај експеримент 

међународног карактера, требало је да буде изведен у марту 2020. године, па је појава 

епидемије то онемогућила. Његово извођење није било могуће ни у септембру 2020. године па 

је комлетиран са кашњењем од годину дана – 22. марта 2021 године. Задатак чланова секције 

је био да помогну извођење овог експеримета математичком тиму тог одељења и да се обуче 

да изведу свој експеримент у наредној школској години. Експеримент је изведен успешно и 

сви кораци у раду пратећа успутства су сачувана у Google Classroom-у математичке секције. 

У марту смо обележили и међународни дан броја π кроз низ занимљивих слика на рачун 

овог броја и клуба његових љубитеља.  

Последња велика априлска тема за истраживање је била посвећена теселацијама равни. 

Креативна решења за потпуно поплочавање равни истим фигурама пронађена су у 

радовима холандског сликара и графичара Морица Корнелијуас Есхера (Maurits Cornelius 

Esher, 1898-1972) који није по професији био математичар, нити је имао неко посебно 

математичко образовање, али га је красила изузетна математичка интуиција. 

Његови записи, цртежи, мисли и закључци нису представљени математичком 

терминологијом нити су формулисани онако како би један математичар то урадио, али 

обилују математичким формулама, теоремама и законитостима које су за чланове 

математичке секције биле изузетно инспиративне. 

У мају смо, на даљину, испратили активности Центра за промоцију науке посвећене 

обележавању маја – месеца математике уз велику наду да ће следеће године бити могуће да се 

ова манифестација одржи и уживо. 

 

Дубравка Митрашиновић 

 

 

10. Извештај о раду секције за физику 

Ова школска година била је посебно успешна за чланове секције из физике. 

ДФС 

 

Чланови секције су учествовали на свим нивоима такмичења које организује Друштво 

физичара Србије.Нaопштинском такмичењу учествовало је 17 ученика који су остварили 

пласман на окружно такмичење које је организовано у нашој школи.Прво место су освојили 

Смиљанић Јована IIIр, Петар Дамјановић IV5,Скоковић Ненад IIр. Другу награду су освојили 

Цвијовић Милица II6, Поповић Петар IIIр, Анђела Продановић IIIр, Јован Ћосовић III7, 

Максим Зечевећ Iр и Вук Шиљковић Iр.Трећу награду Огњен Поповић Iр и Алекса Митровић 

Iр. 
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Шест ученика је остварило пласман на Државно такмичење које је одржано у Крагујевцу 

и остварило изузетне резултате: прво место освојила је Смиљанић Јована IIIр, Другу награду 

Петар Дамјановић IV5 и Скоковић Ненад IIр, трећу награду Цвијовић Милица II6 и Поповић 

Петар IIIр,  Анђела Продановић IIIр похвалу. 

 

ФЕЛИКС 

 

У организацији Природно-математичког факултета из Крагујевца, 27.фебруара одржано 

јетакмичење ФЕЛИКС, то је такмичење из физике, информатике,електонике и експеримента. 

Циљ овог такмичења је развој и унапређивање знања испособности из физике, информатике и 

електонике кроз практичну реализацију предложених пројектних задатака. 

Нашу школу представљао је трочлани тим, Максим Зечевић, Огњен Поповић и Драгица 

Гавриловић ученици Iр. Њихов рад био је славиноводоодржавач, мањи робот који мери време 

протока воде и упозорава на превелику потрошњу. Његова сврха је еколошког типа, с обзиром 

да своју примену може наћи у бројним областима водоснабдевања где превелика потрошња 

воде може бити критична.Њихов робот освојио је ТРЕЋЕ МЕСТО. 

Регионални центар за таленте 

 

На републичком нивоу Смотре истраживачких радова ученика средњих школа, коју је 

организовао Регионални центар за таленте Београд , 10. aприла 2021. у научној дисциплини - 

ФИЗИКА Ива Павловић је представљала школу и освојила 1. место. Бранила је рад натему 

,,Физички модел неурона и примена транскранијалне магнетне стимулације“.  

Кроз теорију кабла и применом Кирхофових закона испитују се биоелектрична својства 

неурона, графичком методом потврђује смисао Нерстонове једначине и указује на смањење 

геомагнетног поља, које је једним делом условило развој магнетотерапије, али се посебно 

разматра ТМС, која активира неуроне и утиче на пренос информација. 

 

MIPT 

         Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) je приредио Међународну 

Phystech олимпијаду и учешћем из физике у првој фази, на којој је решавано 10 задатака Ива 

Павловић је остварила пролаз у финале добивши диплому другог степена (2.12.2020) од 

МIPT-a.  

Финални део је одржан онлајн и на њему се решавало 7 задатака, који су се састојали из 

два различита дела и учесници из Европе били су заједно са Азијом и Африком. Постигнутим 

резултатима Ива је уврштена у бронзани регистар (15. 2.2021.) и добила је похвалницу 

Министарства науке и високог образовања Руске Федерације. 

 

Цмиљка Васовић 
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11.Извештај о раду хемијске секције  

         На секцију су долазили ученици који су се припремали за такмичење. Реализоване су 

вежбе из квалитативне и квантитативне хемијске анализе. Окружно такмичење је одржано у 

Медицинској школи у Ужицу 10.4. Учествовали су следећи ученици:  

Вук Шиљковић Iр - прво место; Лука Требјешанин I5 - друго место; Софија Тасић I7 - треће 

место; Милица Цвијовић II6 - прво место; Филип Јевтовић IIр - друго место; Урош Топаловић 

III6 - прво место. 

Ови ученици су представљали нашу школу на Републичком такмичењу које је одржано у 

Београду, од 8. до 9. маја 2021. на Хемијском факултету. Надамо се добрим успесима наших 

ученика и у наредној школској години. Секцију воде професорке Драгица Селаковић и 

Славица Вељовић. 

 

Славица Вељовић 

 

12.Извештај о раду еколошке секције  

С обзиром на услове рада током пандемије корона вируса, еколошка секција је ставила 

акценат на гајење собног и баштенског биља. Поред тога смо пратили стање квалитета 

ваздуха током грејне сезоне у нашем граду, Београду, Панчеву и Ваљеву. 

Бавили смо се и размењивањем искустава у вези са исхраном, васпитавањем и 

ветеринарском негом кућних љубимаца. 

Надамо се бољој наредној школској години. 

 

Проф.Милица Зарић 

 

 

 

 

8.2  Извештај о раду одељењских старешина  

У септембру су одељењске старешине информисале ученике у вези с почетком школске 

године, прочитале правила кућног реда и упознале са правима, обавезама и одговорностима 

ученика. Ученици су упознати са лакшим и тежим повредама обавеза ученика и законским 

регулативама током вођења васпитно-дисциплинског поступка.  

Одржане су седнице одељењских већа како би се договорило јединствено деловање 

одељењских старешина. Посебна пажња посвећена је ученицима првог разреда који су у 

школској 2020/21. години распоређени у девет одељења. Одељењске старешине су радиле на 

изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски састаници. 
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Настављено је евидентирање података о ученицима у школску документацију и 

формирање група за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске заједнице 

ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске заједнице за ђачки 

парламент. Ученици су упознати са Програмом заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање позитивног односа према раду, 

дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици су се определили за 

ваннаставне активности. Матуранти су упознати са  пропозицијам полагања матурског 

испита. Екскурзија за ученике  није реализована. 

У октобру се, у оквиру одељењских већа, разговарало о школској клими сваког одељења 

- евентуалним проблема похађања наставе и активноог учешћа у редовној, допунској и 

додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се рачуна о 

дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са директорим и 

педагогом школе. 

Реализоване су предвиђене теме. Успостављена је сарадња са Центром за таленте 

(Петница) и праћена реализациј програма професоналне оријентације и програма заштите и 

унапређења здравља ученика. Одвијао се континуирани рад на педагошкој документацији. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. Одржани 

су родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика и 

изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и  мера 

за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је систематски преглед 

за ученике првог и трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу учионичког простора. 

Урађено је анкетирање ученика о раду појединих професора. Рад на педагошкој 

документацији. 

У децембру се радило на утврђивању и отклањању последица неуспеха ученика из 

појединих предмета. Реализовања је изборна тема: Проблеми у понашању, разговор о 

штетности дувана, алкохола и наркотика. Са ученицима се разговарало и  о организованом 

коришћењу слободног времена. Рад на педагошкој документацији. 

У јануару се радило на припреми одељењских већа, утврђивању резултата на крају првог 

полугодишта и припрема за почетак наставе у другом. Подељене су ђачке књижице. 

Прослављена је школска слава Свети Сава. Интезивирана је сарадња са педагогом и 

родитељима ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Са ученицима се 

разговарало о узроцима изостајања са наставе. Одржани су родитељски састанци.  

У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним 

нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.   

Доста се радило на координисању наставе на даљину и на ажурирању педагошке 

документације у е дневнику.  

У јуну су организована усмена испитивања у школи за све ученике који су желели да  

поправе оцене. За ученике четвртог разреда организован је матурски испит. Одржано је 

одељењско веће за четврти разред, утврђен је успех и резултати ученика на матурском испиту. 

Рад на педагошкој документацији. Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који 

дугују књиге. Урађена је анализа изостајања ученика и  евидентирање ученика за разредни 

испит. 

 Крајем јуна одржане су и седнице одељењских већа и утврђен успех ученика на крају 

школске 2020/21. године. Подељена су сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа 

успеха и понашања ученика на крају наставне године. 
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 Крајем јуна и почетком јула радило се на Извештаја о реализацији годишњег плана 

рада школе. Уписани су ученици у први разред. Уписано је 4 одељења друштвено-језичког 

смера, 3 одељења природно-математичког смера, 1 одељење за ученике са посебним 

сопосбностима за рачунарство и информатику и 1 одељење за ученике са посебним 

способностима за спорт. 

У августу су одржане седнице наставничких и стручних већа. Урађена је педагошка 

документација и радило се на изради Годишњег плана рада школе. 

 

8.3. Извештај о програму слободних активности (друштвених, техничких, хуманитарних, 

спортских и културних активности, ученичке организације) 

Назив активности Разред Задужени 

наставник 

Време реализације 

Вечери на језицима који се 

изучавају у школи 

Сви разреди Стручно за стране 

језике 

Није реализовано  

Хорске вечери Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Није реализовано 

Изложбе слика и 

уметничких радова ученика 

Сви разреди Стручно веће за 

уметност 

Реализовано је 

више изложба 

током школске 

године  

Позоришне представе Сви разреди Стручно веће за 

српски језик и 

књижевност 

Реализовано током 

школксе године 

Књижевне вечери Читалачки 

клуб 

Стручно веће за 

српски језик и 

књижевност 

Реализовано је у 

априлу месецу 

Хуманитарне активности Сви разреди Стручно веће 

наставика 

грађанског 

васпитања 

Реализовано је 

током школске 

године 

Спортски турнири  Сви разреди Стручно веће 

наставика физичког 

васпитања и физике 

Није реализовано 

Активности у области 

екологије 

Сви разреди Стручно веће 

биологије 

Реализовано је 

током школске год 

 

Позоришне представе и књижевне вечери - У делу рада секција и рада стручних већа. 

Хуманитарно-спортске  активности - У делу извештаја о раду ученичког парламента. 

 

Меморијални турнир у малом фудбалу ,, Љубомир Љубо Обреновић“ 

Турнир се реализује у пролеће сваке школске године. У школској 2020-2021 из добро 

познатих разлога ( КОРОНА ВИРУС ) турнир није реализован. 

Снежана Јевђовић 
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8.3.1. Извештај о раду Ученичког парламента школску 2020/21. годину 

Овогодишње активности почеле су 11. септембра, када је одржана прва седница на којој 

су спроведени избори за предстојећу школску годину. Председница Ученичког парламента у 

овој школској години је Ива Богићевић, заменица, Милица Јаблановић, а Ива Јелисавчић је 

записничарка. На овом састанку су покренуте теме будућих активности. Ученици су 

подељени у тимове у складу са њиховим интересовањима, како би се повећала ефикасност 

рада Ученичког парламента. Планове које смо поставили на почетку, пореметила је 

епидемиолошка ситуација и ранији завршетак првог полугодишта. 

Током ове школске године, која је реализована комбинованим начином рада, није било 

пуно великих догађаја. У априлу 2021. године учествовали смо у пројекту “Generate game”. У 

овом пројекту учествовало је 12 наших ученика. Заједно са представницима 12 средњих 

школа из читаве Србије, на Зум састанку. Састанак се одвијао на енглеском језику. 

У уводном делу ученици су упознати са изворима енергије, начинима њиховог 

коришћења, количином финансијских средстава неопходних за изгрању нуклеарних и хидро 

електрана.  

Затим је реализован практични део, у коме су ученици кроз игру применили све оно о 

чему се у уводном делу разговарало. Кроз три различита задатка тражили смо најефикасније 

решење за снабдевање енергијом, а без угрожавања животне средине. Читав пројекат 

пропратила је Америчка амбасада у Србији и професори из Америке. 

Током априла 2021. године реализован је и пројекат грађанског васпитања, такође преко 

Зум платформе. У уводном делу је објашњено шта би на часовима грађанског васпитања 

требало да се ради. Потом је вођена дискусија о томе како ствари изгледају у пракси. Ово је 

било, пре свега једно ново и занимљиво искуство. Имали смо прилику да научимо доста 

нових ствари које би се могле имплементирати у часове грађанског васпитања наредних 

година. 

Као председница Ученичког парламента додала бих, да је ова година могла бити и много 

боља. Чини ми се да нисам схватила изазове које место председнице доноси. Надам се да ће 

наредних година све функционисати много боље.  

Захвалаила бих се и директору, педагогу, психологу, професорима, помоћним 

радницима, свим члановима парламента и вредним ученицима наше школе, без њих ова 

школска година не би била успешно завршена! 

Ива Богићевић 
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8.4. Извештај о реализованим екскурзијама и излетима ученика  

 Екскурзија ученика трећег разреда  није реализована због пандемије. 

Излет ученика првог разреда гимназије  није реализована због пандемије. 

  

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

9.1. Извештај о  програму унапређивања образовно-васпитног рада 

Почетком школске године, као саставни део Годишњег плана рада школе,  израђен је и 

глобални план стручног усавршавања наставника и стручних сарадника. План има јасне 

приоритете и циљеве постављене на Педагошком колегијуму. Предвиђа континуирано 

стручно усавршавање наставника како на нивоу школе, тако и ван школе. Такође, израђени су 

и индивидуални планови стручног усавршавања и усаглашени су са Годишњим планом.  

У складу са утврђеним приоритетима школе и предлозима стручних већа одабрани су  

акредитовани семинари за већу групу наставника који се односе на  васпитни рад наставника.  

Наставничко веће разматрало је и промену плана уписа за наредну школску годину. 

Одлучено је да се у школској 2020/21. години, поред четири одељења друштвено-језичког 

смера и три одељења природно-математичког смера, упише, једно одељење за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику и једно одељење за ученике са 

посебним способностима за спорт. Због промене плана уписа и предстојеће реформе 

гимназија наставници су током школске године пролазили кроз интезивне обуке. 

Доста се радило на подизању квалитета наставе кроз обезбеђивање бољих материјално-

техничких услова. Реализацијом готово целог другог полугодишта на даљину сви учесници 

наставног процеса почели су да много више користе разне интернет алате као помоћ у 

настави.  

9.2. Извештај о раду тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања   

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

Реализоване активности Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемраивања  током  школске 2020/2021. год. су следеће: 

 

Континуирано су се реализовале превентивне активности које се односе на спречавање 

дигиталног насиља, пре свега, због услова рада и наставе на даљину проузроковане 

пандемијом ковид-19. Из тог разлога конкретне активности тима су следеће: 
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 Сарадња са просветним саветницама ШУ Ужице Алексабдром Јовановић Ђукић и 

Снежаном Стаматовић о реалној ситуацији у школи по питању насиља, тешкоћама на 

које наилазимо у раду,  начинима превладавања истих, као и примерима добре праксе. 

На основу те сарадње и њиховим залагањем и учешћем, проистекли су материјали који 

су коришћени у циљу подизања свести о врстама и нивоима насиља, превенцији и 

реаговању у ситуацијама насиља. Веома су нам били корисни, а прослеђивани су 

ученицима, наставнивима и разредним старешинама. Конкретно, то су: 

 Радионице на тему дигиталног насиља, 

 Збирка примера добре праксе у области заштите од насиља, 

 Процена стања у школи у области борбе против насиља. 

 Чланови наставничког већа су упознати са водичем за школе под називом „Ка 

сигурном и подрстицајном школском окружењу“. 

 

 24. фебруара 2021.  је  обележен „Дан розе мајица“, то је међународни дан борбе 

против вршњачког насиља, ученици наше школе су обавештени и позвани да актицвно 

учествију у борби против овог облика насиља.  

 

 

- Почела је са радом Национална платформа „Чувам те“, која представља прву 

националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Са 

њеним садржајем и могућностима упознати су сви запослени у школи, ученици и 

родитељи. Алати и материјали са  

платформе ће у наредном периоду бити коришћени у још већем  обиму.  
 

 

 Ак тивности Тима су ишле у правцу праћења комуникације између наставника и 

ученика, ученика и ученика и сарадње између њих.  

           Сарадања и комуникација су били добри, наравно увек постоји   

           могућност за даље унапређење и развој.  

 

 

 Ученици су константно подсећани да је веома важмо да у овом периоду поштују 

основне принципе ненасилне комуникације, сарадње и толеранције.  

 

 

 

Координатор тима 

Драгана Радовић 
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9.3. Извештај о осталим програмима  

9.3.1. Извештај о програму професионалне оријентације  

 

Професионална оријентација се у школи одвијала током целе школске године, и то, кроз 

наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној 

оријентацији, а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Садржаји програма 

професионалне оријентације смо тако концепирали да се могу реализовати кроз различите 

облике образовно-васпитног рада у школи (часови редовне наставе, додатне наставе, 

одељењског старешине, менторски рад, слободне и др. активности). 

Као и претходних, и ове школске године реализоване су активности везане за 

професионалну оријентацију ученика, поготову матураната, наше Школе.  

Током септембра и октобра 2020. године заинтeресовани ученици су радили ТПИ-тест 

професионалног интересовања, а након тога су обављани индивидуални разговори, где су 

ученици упознати са резултатима тестирања. 

Ове активности су настављене и у наредном периоду, у складу са потребама ученика. 

Тестирање и разговоре обавио је школски психолог. 

У периоду новембар-децембар 2020. године, посебно кроз радионице ГВ за 4. разред, 

формирани су правилни ставови према раду. 

Настављено је са проверавањем стабилности професионалних интересовања, као и са 

подстицањем испитивачког понашања према себи, свету рада и занимању. 

 

Време активности Активности и теме Носиоци активности Реализација 

 септембар 

Упознавање, праћење и подстицање 

развоја индивидуалних карактеристика 

личности ученика значајних за 

усмеравање њиховог професионалног 

развоја и подстицање да сами свесно 

доприносе свом професионалном 

развоју 

ПП служба, 

наставници ГВ 

Реализовано 

октобар 

Информисање ученика о свету рада и 

занимања, систему вишег и високог 

образовања и оспособљавање за 

самостално прикупљање информација 

које се односе на свет рада и систем 

образовања 

ПП служба, 

наставници који имају то 

у свом плану и програму 

Реализовано 

новембар 
Формирање правилних ставова према 

раду  

ПП служба, 

наставници 

Реализовано 
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децембар 

Даљи рад на изграђивању културе 

рада, развијању свести о друштвено 

индивидуалној вредности рада у 

задовољавању људских потреба 

ПП служба Реализовано 

 јануар 

Презентација виших и високих школа 

завршних разреда; 

Развијање професионалне етике код 

ученика стручних школа 

ПП служба Реализовано 

фебруар 

Презентација Ужичке гимназије 

ученицима 8. Разреда У Ужичкој 

гимназији данима отворених врата 

Професори грађанског Реализовано 

 

Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално 

информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика. У оквиру 

професионалног информисања, предметни наставници су, уз редован програм из својих 

стручних области, пружали обавештења о карактеристикама појединих занимања. У школи је 

доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове факултета у Србији. Подаци 

о факултетима и бишим школама доступни су ученицима у оквиру ''информативног кутка'' 

који је у кабинетима за информатику. Овде су истицани сви подаци битни за професионално 

информисање и оријентацију ученика: адресе свих виших школа и факултета у Републици 

Србији, информације Завода за тржиште рада о потребама за кадровима на територији 

Златиборског окрука, квоте за упис, број студената, школарине, пропагандни и рекламни 

материјал које више школе и факултети шаљу у школу, занимљиве информације везане за 

поједина занимања итд. 

9.3.2.Извештај о програму здравствене превенције 

Организатор ових активности  је психолог Драгана Радовић, уз велику помоћ и 

ангажовање ученика. Извештаји о реализацији осталих активности налазе се у делу о 

секцијама. 

Време 

активности 
Активности 

Носиоци 

активности 
Реализација 

септембар 

Упознавање ученика I и осталих разреда 

на тему „Болести зависности – 

алкохолизам, коцка...“ 

 (ПП служба), 

представници Завода 

за јавно здравље 

Реализовано 

октобар 

Упознавање ученика са развојним 

периодом у коме се налазе 

(адолесценција); 

Систематски преглед – здравствени за 

ученике 1. и 3.разреда 

Педагог, 

психолог, 

 (ПП служба), 

разредне старешине 

Реализовано 
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јануар 

Болести зависности - упознавање ученика 

са штетности ПАС-а, особинама и 

понашањем наркомана 

Наставници 

изборних предмета 

Здравље и спорт, 

Појединац, друштво 

и  група, наставници 

ГВ, разредне 

старешине и  ПП 

служба 

Реализовано 

Током целе 

школске године  
Промоција здравих стилова живота 

Наставници, раредне 

стаређине, ПП 

служба 

Реализовано 

 

На пригодан начин обележени су у  значајних датума везаних за здравствену превенцију 

и  екологију према календару здравља:  

- 16. октобар - Светски дан хране 

- новемабар - месец борбе против болести зависности 

- 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ 

- 31. јануар - Национални дан борбе против пушења 

- март - Месец борбе против рака ( рад на даљину ) 

- 22. март -  Светски дан вода ( рад на даљину ) 

 - 7. април - Светски дан здравља ( рад на даљину ) 

 - 31. мај - Светски дан борбе против пушења ( рад на даљину ) 

- 5. јун - Светски дан заштите животне средине ( рад на даљину ) 

С обзиром на то да су у нашој Школи примећене девијације и употреба наркотичних 

средстава међу појединим ученицима, активности су се одвијале у правцу интервенције и 

превенције болести зависности. 

Интервентне активности су биле у правцу сарадње са ПУ Ужице, Центром за социјални 

рад Ужице, и родитељима ученика, а све у складу са Протоколом о поступању у случају 

сумње или доказане злоупотребе психоактивних супсранци (у даљем тексту ПАС) и 

Међународним стандардима ПАС. 

Превенција је организована  истовремено у неколико праваца: 

1. Преко едукативног програма, превенција болести зависности, које су реализоване у 

свим одељењским заједницама нижих разреда, радићемо на: 

• формирању негативног става према употреби и злоупотреби психоактивних супстанци, 

• јачаћемо одлучности  младих да одбију понуђену дрогу. 

2. Затим, преко  секција које су ученицима пружале прилику за неформално међусобно 

дружење и упознавање и прилику да се докажу, реализују, доживе успех и пронађу себе. 
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3. Систематским праћењем понашања ученика, које већ постоји као обавеза и део 

образовноваспитног процеса, тудимо се да свако сумњиво понашање уочимо. Такве појаве се 

пријављују педагошко-психолошкој служби. 

 

 

 

9.4. Извештај о саставу тимова у школи  

Тим за културни и јавну делантност бавио се организацијом, реализацијом  али и  

извештавао о вечерима на станим језицима, књижевним сусретима, позоришним представама, 

спортским активности, резултатима са тамкмичења ученика и другим манифестацијама. 

Тим за инклизивно образовање постоји али у Ужичкој гимназији у школској 2020/21. 

години није било ученика који су у инклузији.   

Тим за вршњачку медијацију није имао реализованих активности у току школске 

20/21.год.  

Тим за ажурирање сајта и информатичку подршку радио је на редовном ажурирању 

школског сајта, као и на изради  Годишњег извештаја о реализацији плана школе за школску 

2020/21. годину. Задужени су Емилја Станковић, школски педагог и Дејан Цвијетић, професор 

рачунарства и информатике. Закључак тима је да велики број наставника још увек не 

пепознаје значај извештавања о свом раду са ученицима на сајту школе. 

Извештаји о раду у оквру осталих наведених тимова су саставни део овог документа. 

 

9.5 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА  И ФОНДАЦИЈАМА У ШКОЛИ  

9.5.1. Извештај о реализованим пројектима 

1. Део извештаја о реализованим пројектима налази се у делу о секцијама и 

извештајима о раду стручних већа.  

Школа је добила Националне ознаке квалитета које додељују Фондација Темпус и 

Национални тим за подршку за сва три eTwinning пројекта у којима је учествовала прошле 

године: European Day of Languages 2019, Poetry for a Sustainable FutureиLanguage: Mission 

Possible, као и Европску ознаку квалитета за пројекат European Day of Languages 2019, што 

значидасурад наставника, ученика и Школеу целини признатинанајвишемевропскомнивоу.  

Школа је, такође, наставила учешће у међународном eTwinning пројекту Poetry for a 

Sustainable Future, коме се прикључила у јуну 2019. године заједно са школама из Шведске, 

Италије, Турске, Португалије, Грчке и многих других европских земаља. Пројекат промовише 

17 глобалних циљева одрживог развоја Уједињених нација, које ученици обрађују кроз 

поезију. У оквиру пројекта урађен је филм о животу за време и визији живота после пандемије 

у коме се појављују представници свих школа учесницаhttps:// www.youtube.com  

/watch?v=GqAID5g9 DwA& feature=y outu. be&fbclid=IwAR1S_ Eix 95nc4 uuR25I0 2v1qr C9f 

nl-J9MjxG Km874 Ue RZM CzzeRsh 0Q7Jc, а наш представник је била Александра Милојковић 
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III4. Ученици су писали поезију инспирисану песмом Радјарда Киплинга „Ако“ и материјал је 

постављен на TwinSpaceстраницу овог пројекта 

https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214. 

Преко апликације www.padlet.com, ученици су разменили новогодишње честитке са 

ученицима из гимназије у Трелеборгу у Шведској 

https://padlet.com/magl77001/hmb3nt3k2i17hexy, а преко TwinSpace-а https:// twinspace. 

etwinning. net /126114/ pages/ page/ 1205214 измењене су и дигиталне честитке са ученицима 

из гимназије IIS Enzo Ferrari из Кјаравале Чентралеау Италији. Обележен је 21. март – 

Светски дан поезије објављивањем електронске књиге са најбољим песмама ученика Ужичке 

гимназије написаних у оквиру пројекта од септембра 2020. до марта 2021. године, у којој су 

аутори сами и илустровали своје радове https:// read. bookcreator. com/ 

HRD3hofPolOb79xZk6DWaAPnLEK2/laHUiAjwRdCGBscY9PW0A, као и учешћем у онлајн 

pop-upдогађају 19. марта током кога су аутори, наставници и ученици на Facebookстраници 

пројекта читали своју поезију и  говорили о важности поезије 

уопштеhttps://www.facebook.com/groups/2883723995187062. Нашу школу су представљали 

Анастасија Продановић III1, Урош Шестовић III1 и Александра Милојковић III4. Поетским и 

ликовним радовима обележен је 8. јун – Светски дан океана. Заједно са ученицима из 

гимназија из Шведске и Италије приређена је збирка хаику песама и фотографија које 

приказују биодиверзитет Ужица, Трелеборга и Кјаравале 

Чентралеаhttps://padlet.com/magl77001/hnbxjpshc5ner7d6.  

 

Хаику Анастасије Продановић III1 

 

 

lovely dandelion,                      red and yellow light -     

endure a fiery kiss                   crowned heads paint a clear image 

on your honey forehead          - spring awakening 

 

 

Мина Чушин III1:Guilt 

 

Take a deep breath 

Cherish it in your chest 

It’s smothering you, leaving you trapped 

Like a hand around your neck, slow death 

But it’s not you I’m describing now 

It’s the little creature, swimming in the deep blue 

You act like you’re a rude guest 

https://twinspace.etwinning.net/126114/pages/page/1205214
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Destroying what’s not yours to touch 

Spilling your poisonous wine on their faces 

Their home is a collection of your waste 

Everywhere, all around it’s too much 

Yet you’ll keep contaminating these places 

Like it’s not a part of your home 

I’d like to see how you’d feel, how it’d taste 

If the ocean was your house, your only space. 

Александра Милојковић III4: Imagine 

 

Imagine waking up every morning on the same old hard concrete 

Considering as a blessing the sun that had mercy to warm up your cold bones 

Which can be seen through your dry discoloured skin 

Imagine looking at the sky with your sunken eyes 

Praying that someone will understand your torments and get you out of them 

Only to meet the moon again 

Hungry, tired and alone. 

 

Imagine you were a child 

And your little eyes have never seen a better life 

You were never hugged by your mother 

You were never held or comforted 

Or received any love 

Losing hope so young  

And surrendering to despair 

 

Imagine you were old 

Forgotten by the ones you gave your life to 

Confused and miserable 

Aware of your destiny 

Desperately sitting next to the phone 

Hoping that someone will save you from silence 

Only to fall asleep again on an old dusty couch you couldn’t clean by yourself 
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Because those bones of yours have served you long enough 

 

Now, 

Imagine someone reaching out to you 

And telling you that everything will be fine 

And that your desires will be fulfilled 

Suddenly, you feel safe 

Every new day is just like a dream you had after you cried yourself to sleep 

And you know this isn’t special but you never wanted more 

 

You just wanted someone to imagine 

To understand 

To help 

But I’m not talking about you 

This isn’t about you 

But it could be 

Your imagination is someone’s reality 

Why not make this world a better place? 

Why not make their imagination our reality? 

 

 Настављен је DELF пројекат, чији је координатор Ђурђица Судзиловски. Испити за 

школску 2019/2020. су одржани 24. октобра 2020. у Ужичкој гимназији. На испите нивоа А1, 

А2 и Б1 изашло је осам ученика наше школе и седам ученика ОШ 'Душан Јерковић'. Испите 

су положили: Милун Ерић III7 - А2, Валентина Васиљевић III7 - А2, Тијана Чегањац I6 - А2, 

Ивана Караичић I6 - А2, Ива Леонтијевић I6 - А2, Јована Чегањац III7 - Б1 и Теодора 

Драговић IV1- Б1. DELF испити за школску 2020/2021. годину одржани су у Ужичкој 

гимназији 17. априла 2021. године. На испите су изашла четири ученика наше школе и 

постигла следеће резултате: Ивана Караичић I6 – Б1, Виктор Врачарић I6 – А2, Валентина 

Васиљевић III7 – Б1 и Ана Томић III6 – Б1. 

 Настављен је DSD пројекат, чији је координатор Исидора Шиљак. Резултати испита 

одржаних током школске 2019/2020. су: Сара Вукашиновић IV4 и Марија Вуксановић IV5 

стекле су сертификат нивоа Б1, Марија Вулевић IV4, Марија Поповић IV5 и Тамара Ђуричић 

IV5 сертификат нивоа А2, а Никола Обрадовић IV5 није положио испит. Писмени део DSD 

испита за школску 2020/2021., (LV, HV, SK – разумевање текста, слушање и састав) одржан је 

10. марта 2021. у Ужичкој гимназији, а на испит је изашло једанаест ученика трећег и 

четвртог разреда. Још једна ученица је изашла на испит накнадно 24. марта 2021. јер је 10. 

марта била у изолацији. 2. априлa 2021. одржан је усмени део испита на који је изашло 11 



 

 

160 

 

ученика. Ученици су постигли следеће резултате: Теодора Цицварић III4 - Б1, Ивана 

Ђорђевић IV3 - Б1, Јована Урошевић III4 - А2, Ђурђија Лојаница III3 - А2, Огњен Радовић III6 

- А2, Ана Глогињић IV3 - А2, Вања Дидановић IV3 - А2, Марта Гавриловић IV6 - А2, Даница 

Кривокапић IV6 - А2, а Анђела Копуновић IV6 и Стефан Новаковић IV6 добили су потврду о 

учешћу на испиту. 

• Настављен је пројекат увођења кинеског језика као факултативног предмета. 

• У сарадњи са ELTA-ом и Aмбасадом САД у Београду, Школа се укључила и у пројекат 

US Elections у коме су учествовале три групе ученика из одељења III1, III2 и III6, укупно 30. 

Пројекат је трајао од 1. септембра до 2. новембра 2020., а његов циљ је био да се ученици 

упознају са америчким изборним системом, истраже једну америчку државу из групе тзв. 

swing states (додељене су им Северна Каролина, Мичиген и Џорџија), предвиде резултате 

овогодишњих избора у тим државама и на креативан начин представе свој глас. III1 је 

припремило филм, III2 постер, а III6 песму. По завршетку избора у САД, ученици су могли да 

провере колико добро су обавили истраживачки део задатка. Координатор пројекта је била 

Светлана Гавриловић. 

 

9.5.2. Извештај о школским фондацијама 

1.Фонд „Професор Милан С.  Поповић” 

У нашој школи установљен је, већ дужи низ година, фонд „Професор Милан С.  

Поповић”.  Фонд је формирала његова супруга Радмила Поповић и дала га школи на 

управљање.  

Циљ фонда је да доделом посебне новчане или друге награде из средстава фонда 

стимулише истраживачки рад и посебне успехе ученика гимназије.  Награда се додељује за 

испољену умешност, таленат и оригиналност из области историје, социологије или екологије.  

Oве школске године добитници дипломе и награде је Јелена Ђукић за најбољи матурски 

рад из екологије. 

2. Фондација„Барјактаревић–Шуманац” 

Фондацију је основала породица Барјактеревић–Шуманац у знак сећања на прерано 

преминулу Снежану–Нену Барјактаревић, професорку географије и грађанског васпитања, 

незаустављивог борца за права детета. Фондација већ традиционално додељује награду 

ученику генерације.  

Ове школске године награђен је Петар Дамјановић носилац дипломе „Вук Караџић” и 

освајач многих награда, похвала и признања на такмичењима 

3.Фонд „Мирослав Бато Јараковић” 

У знак сећања на прерано преминулог ученика, доброг спортисту и математичара, 

Мирослава Бату Јараковића, породица је формирала фонд из кога ће се награђивати најбољи 

математичар Ужичке гимназије.  

. Ове школске године награду је добио Борко Васиљевић за најбољег математичара.  
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4.Фонд „Љубомир Љубо Обреновић” 

Породица Љуба Обреновића и ове школске године додељује награду најбољем 

спортисти Ужичке гимназије. Фонд је основао Милош Обреновић у знак захвалности 

ужичким гимназијалцима и у знак сећања на свог брата Љубомира.  

Награду за ову годину добила је Александра Јовановић. 

 

 

5. Фонд „Живота Вранић” 

До деведесетих година прошлог века у Ужичкој гимназији је постојао фонд „Живота 

Вранић”.  Фонд су основали школски другови Животе Вранића, бившег гимназијалца и прве 

жртве нуклеарног акцидента у Институту „Борис Кидрич” у Винчи. Из њега је награђиван 

најбољи физичар матурант 

Ове школске године за најбољег физичара матуранта проглашен је Петар Дамјановић. 

6.Награда Историјског архива „Миле Чарапић” 

Награду Историјског архива ''Миле Чарапић'' за најбољи матурски рад из завичајне 

историје добио је Петар Ивановић. 

 

 

7. Награда „Борка Весовић“ 

Од школске 2015/16 Ужичка гимназија установила је награду „Борка Весовић“ за 

најбољег ученика француског језика.  

Ове године награда је додељена Ањи Росић. 

    8.  Награда из немачког језика за најбољег ученика на ДСД испиу 

Ове године награда је додељена Марти Гавриловић. 

10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

Извештај о стручном усавршавању наставника  

Стручно усавршавање наставика и стручних сарадника - Обука Дигитална учионица 

Дигиталне компетенције данас су компетенције од суштинског значаја за све запослене. 

Основне дигиталне компетенције се развијају у систему образовања, а ниво поседовања дигиталних 

компетенција ученика, између осталог, зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се 

од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и 

медијске писмености, као и да у својим наставним областима користе модерне концепте, методе и 

алате који претпостављају смислену употребу информационо-комуникационих технологија. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2017. године покренуло пројекат 

„Дигитална учионица”. Обука је акредитована Решењем Министра просвете, науке и технолошког 

развоја број: 610-00-00247/1/2018-07, ова обука под називом "Дигитална учионица/дигитално 
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компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала" је 

добила статус програма од јавног интереса.  Обука се изводи у организацији Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Аутор 

обуке је Радна група пројекта коју је оформио Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Онлајн обука, коју је прошла већа група наставника и стручних сарадника,  трајала је две 

недеље. Пројектовано време трајања обука је 19,5 сати (две недеље онлајн обуке и 3,5 сата израде и 

реализације задатка у школи). Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење 

савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање 

наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, као и 

коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и  већег броја алата за 

самостално креирање образовних ресурса.  

Специфични циљеви обуке су: професионално оснаживање наставника за коришћење 

савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави; упознавање са 

педагошким принципима употребе савремени савремене информационо-комуникационе технологије у 

настави; коришћење основних и напредних поставки графичког оперативног система; самостално 

коришћење периферних уређаја рачунарског система (штампач, скенер, пројектор, интерактивна 

табла); практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику 

могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим 

и рационалније коришћење времена; упознавање са савременим алатима за управљање учењем - ЛМС 

платформе; подстицање наставника на додатну интеракцију са ученицима применом технологије у 

настави; упознавање са сетом дигиталних алата за израду образовних материјала и садржаја. 

Приоритетне области на које се програм односи: П1 - унапређивање дигиталних компетенција 

ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији 

образовно-васпитног процеса. Програм обуке је креиран према програму наставе и учења 

оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање следећих компетенција 

наставника: (К1) компетенције за уже стручну oбласт и (К2) компетенције за поучавање и учење. 

"Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019" – je документ који 

представља једну од мера образовне политике за развој дигиталног образовања, који има велики 

потенцијал за повећање приступа образовању у контексту целоживотног учења. Применом оквира 

дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019. промовише се педагошка употреба 

дигиталних технологија у циљу подстицања иновативности у настави и постизања вишег нивоа 

остварености стандарда образовних постигнућа. Овај документ наставници могу да користе за процену 

нивоа сопствених компетенција и за промишљање о сопственој пракси, као и за идентификацију 

наредних корака професионалног развоја.   

Емилија Станковић, школски педагог 

 Извештај о стручном усавршавању наставника-школска 2020-2021. 

 

       Током ове школске године,   услед прилагођеног рада школе епидемиолошким условима, 

односно,  остваривања образовно-васпитног процеса комбиновањем часова редовне наставе и 

наставе на даљину,  у многоме су ограничене могућности за реализацију планираних садржаја 

у домену професионалног усавршавања.Реализоване активности: 

 22.8.2020.- Упознавање са пројектом опште матуре 

 25.8 2020.- Добијена су упутства за коришћење Е-дневника у оквиру G-Suite 

платформе,  
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 14.9.2020.- Упознавање са стручним упутствима и материјалима потребним за 

реализацију и полагање опште матуре 

 25.9.2020.-облежен је Европски дан језика 

 7.10. 2020.-учешће историјске секције школе којом руководи проф. Снежана 

Недељковић, у програму "Витешки час", у организацији српског витешког 

друштва"Стари град". Програм је изведен  испред зграде Народног позоришта у 

Ужицу. 

  15.10.2020-Државни пројекат  - Дигитални уџбеници – пројекат увођења савремених 

информационих технологија у образовању – Упознавање са пројектом и материјалима 

преко линка  

 10. - 17. 10. 2020. –семинар ,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу' у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

(К2, К3, К4, 12 сати стручног усавршавања )за један број наставника 

  Од 19-25. октобра 2020., поводом XX недеље италијанског језика у свету, приказан је 

кратак промо филм на тему 'Италијански између речи и слике – графити, илустрације'. 

Координатор активности је била Бојана Броћић. 

 27-29.10.2020.-Реализација програма од националног значаја – Пилот матура  - Општа 

матура за гимназије (полагање матуре) 

  4. 11. 2020- електрнска седница наставничког .већа-обрада теме 'Адекватност у 

комуникацији у образовно-васпитном раду' –приказ- школски педагог Емилија 

Станковић  

  16 - 27. 11. 2020.- Исидора Шиљак и Светлана Гавриловић су похађале онлајн обуку 

под називом 'Медијска писменост и критичко мишљење – Укључи кликер' у 

организацији удружења 'Едуактив 2020' и уз подршку амбасаде САД-а у Београду  

 12. децембра 2020., у Градском културном центру је одржана пројекција кратких 

немачких филмова Аустријског културног форума,  

 15.12. обележена  годишњица  Колубарске битке  

  До 18.12.2020.-Настава се одвијала по комбинованом моделу, када је завршено прво 

полугодиште на нивоу Србије. 

  13. 1. 2021., Исидора Шиљак је присуствовала вебинару у организацији Гетеовог 

института у Београду под називом Leseverstehen im Live-Online-Unterricht ('Разумевање 

читања текста у онлајн настави'). 

  21. 2 2021., Исидора Шиљак је присуствовала онлајн конференцији OSD аустријског 

института у Грчкој под називом DaF-Realität im virtuellen Zeitalter. 

 У фебруару 2021., у кабинету за енглески језик постављена је изложба поводом 200 

година од смрти енглеског песника Џона Китса. Активности су координирале 

Бранкица Скорковић, Јелена Ћоровић, Данка Ковачевић, Невенка Демировић и 

Светлана Гавриловић. 

 24-27.3. 2021., Светлана Гавриловић је присуствовала међународној иртуелној TESOL 

2021 конференцији. 

  15.4. 2021., Исидора Шиљак је присуствовала двосатном вебинару у организацији Гете 

нститута из Београда под називом Ich spreche nicht, ich singe! Musik im DaF-Unterricht. 
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  Од 15. 3-17. 4 2021., Јелена Ћоровић је похађала акредитовану онлајн обуку у 

организацији КБЦ Бор под називом 'Савладавање меких вештина у релацији 

наставник-учитељ-родитељ унутар установа' (К4, П4, 36 сати стручног усавршавања). 

  Од 15. 3-28. 4. 2021., Светлана Гавриловић је похађала онлајн обуку у организацији 

European Schoolnet Academy под називом Digital Education with Cultural Heritage (25 

сати). 

 21.4.2021- На позив Амбасаде САД у Београду, Школа је  учествовала у еколошком 

програму под називом Generate, што је, заправо, интерактивна игра кроз коју се 

ученици кроз неколико тимова такмиче у познавању доброг избора енергената и 

развијају свест о важности заштите животне средине, избору енергената у индустрији, 

транспорту и свакодневним активностима и обновљивим изворима енергије. На 

такмичењу су, поред Ужичке гимназије, учествовале и Трећа београдска гимназија и 

Медицинска школа 'Надежда Петровић' из Београда, Гимназија Чачак, Прва 

крагујевачка гимназија и Гимназија 'Јован Јовановић Змај' из Новог Сада. Нашу школу 

је представљало 12 ученика другог и трећег разреда, који су се такмичили заједно са 

вршњацима из Крагујевца. Координатори активности су биле Невенка Демировић и С. 

Гавриловић   

 19. 1- 24.4 2021., Данка Ковачевић је похађала акредитовану обуку под називом 

'Дигитализација школских процес и активности из приоритетне области Унапређивање 

дигиталних компетенција наставника и употреба информационо-комуникационих 

технологија', К1, К2, К3, 40 сати стручног усавршавања. 

  24-28.4 2021., Милена Миленковић је присуствовала онлајн предавањима под називом 

'Деца уче права детета' и 'Деца живе права детета – примена индикатора остварености' 

у оквиру пројекта 'Образовање за права детета'(акредитовани са 16 сати стручног 

усавршавања ван установе). 

  21. и 22.5-2021., Светлана Гавриловић је присуствовала 19. међународној ELTA 

конференцији под називом Curiosity is the engine of achievement. (Sir Ken Robinson), 

одржаној онлајн и акредитованој са 4 бода стручног усавршавања. 

  5. 6. 2021., Светлана Гавриловић је присуствовала акредитованом вебинару под 

називом 'Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави' у 

организацији Удружења 'Едуактив' и Амбасаде САД у Београду. 

  Од 17. 5.-7. 6. 2021. године, Исидора Шиљак, Невенка Демировић, Ђурђица 

Судзиловски, Јелена Ћоровић, Бојана Броћић, Данка Ковачевић, Добрина Пејовић и 

Светлана Гавриловић су похађале акредитовани Програм обуке за запослене у 

образовању под називом 'Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 

увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала' онлајн (19,5 сати 

стручног усавршавања, К1 и К2). 

 8-10.4.2021.-Један број чланова стручног већа , похађао је 15-дневни  семинар-

Дигитална учионица 21. века“. 

 2. 6.2021.– Дан Републике Италије обележен је приказивањем филма о овом празнику и 

квизом на тему I simboli dell’Italia, у коме су учествовали ученици првог разреда. 

Активности је координирала Бојана Броћић. 

 На крају школске године одржана је ученичка представа, изведена у Народном 

позоришту, у знак сећања на несрећно преминулог ученика наше школе Марка 
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Вермезовића. Професорка Душица Виторовић је припремала ову представу са ученици, 

представа је била врло успешна и врло гледана. 

 

10.1.1 Организација рада установе у условима пандемије изазване корона вирусом 

Након истраживања спроведеног за родитеље и чланове колектива Ужичке гимназије утврђен 

је модел по коме ће се реализовати настава у време док траје пандемија ковида -19. Модел 

организације наставе који се примењује је МОДЕЛ а (настава на даљину) за сва одељења (31). 

То је подразумевало поделу свих одељења на две групе чији се начин рада седмично мењао. 

Дакле, док је једна група на непосредној настави, друга је на наставни на даљину. Урађен је 

Оперативни план за реализацију образовно-васпитног рада који је достављен надлежној 

Школској управи на сагласност. Одређени подаци из овог плана саставни су део ИС Доситеј-

а. Назив одабране  платформе која се користи као допунска подршка ученицима у учењу је G 

Suite for Education платформа (учионица, митинг, диск и остали алати гугла), као и РТС 

планета. Непосредна настава на даљину са ученицима организована је у трајању од по 30 

минута за сваки час.   

Увођењем модела наставе на даљину појавила се потреба да се програм наставе и учења 

остварује коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија за учење. Од 

неколико актуелних система за управљање учењем, Ужичка гимназија се крајем авуста 2020. 

године одлучила за регистровање на G Suite платформу компаније Google. Формиран је тим 

администратора који чине Дубравка Митрашиновић, Желимирка Глинтић и Биљана Ристић, 

који је у најкраћем могућем року приложио сву неопходну документацију Google-у како би 

нам се потврдио статус образовне непрофитне установе и како бисмо бесплатно добили многе 

погодности ове платформе. Отворени су школски налози за све ученике и запослене у школи, 

чиме се добило затворено образовно решење без могућности приступа неовлашћених лица. 

Сви алати који се користе у оквиру ове платформе су локализовани на српски језик. 

Настава се углавном реализовала преко апликација Google Classroom (Учионица) и Google 

Meet (Састанак). Google Classroom (Учионица) апликација је код већине ученика инсталирана 

и на телефонима. Она омогућава приступ дигиталним садржајима (текстови, слике, упитници, 

квизови, звучни и видео- записи, линкови ка провереним веб сајтовима) путем интернета у 

било које време током дана. Наставни материјали и ученички радови се складиште на Google 

Drive-у (Диску) који је након регистрације постао неограниченог капацитета, а што омогућава 

прављење дуготрајне архиве. Задаци који се постављају ученицима могу да се ограниче и 

временски, а након прегледања наставник враћа повратну информацију о раду ученика. 

Активности, оцене и бодови се сумирају за сваког ученика појединачно што олакшава 

формативно оцењивање. У свакој виртуелној учионици је додат школски налог преко кога 

директор и школски педагог прате одвијање наставе на даљину. 

Алат Google Meet (Састанак) се користи за држање часова уживо. Уз добру интернет 

конекцију, ученици целог одељења могу да прате предавање наставника који има могућност 

презентовања наставног материјала помоћу дељења екрана сопственог рачунара са 

ученицима. Часови одржани на овај начин имају могућност снимања и накнадног прегледања 

у року од 30 дана, а може се добити и списак ученика који су присуствовали. 
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Постигнућа ученика праћена су путем разних техника формативног и сумативног оцењивања. 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика оствариваривао се преко платформе за 

наставу на даљину и  путем електронског дневника.Током периода потпуног преласка на 

наставу на даљину организована су одговарања ученика у школи, у договору са наставником, 

уз поштовање свих епидемиолошких мера. Додатни начин пружања подршке ученицима 

одвијао се кроз појачану комуникацију са наставницима, одељењским старешинама, 

педагошко-психолошком службом и управом школе. Комуникација се највише одвија путем 

имејла, а све адресе се налазе унутар система и аутоматски се нуде након уноса првих 

неколико слова имена особе. У сврху олакшавања комуникације, формирани су групни 

имејлови за одељења, разреде, наставничко, стручна, разредна и одељењска већа, као и 

тимове. Формирана је и групна имејл адреса за администраторе платформе путем које сви 

запослени и ученици могу добити, у најкраћем могућем року, непоходну техничку подршку 

или послати захтев за промену лозинке за приступ платформи. Праћење реализације наставе 

на даљину организовано је на самој платформи креирањем посебног канала, као место на коме 

су наставници, управа и стручни сарадници могли да размењују сугестије, питања и примере 

добре праксе.  

Школска документација је смештена на Диску посебног школског налога уз опције дељења 

фолдера са одговарајућим особама. Фолдере за своја документа и планове су добили сви 

наставници појединачно, стручна и разредна већа, Педагошки колегијум. На овај начин 

направљена је база свих докумената на једном месту која је неограничена, прегледно 

организована и доступна одговарајућим особама. Међу наведеним фолдерима је и фолдер 

Огласна табла који је доступан свим запосленима и у коме се налазе документа која су качена 

на огласну таблу у наставничкој канцеларији, као и сва упутства која су направили 

администратори за коришћење нових налога и алата. 

10.2. Извештај о стручном усавршавања директора 

 

У складу са чланом 2. Правилника о програму обуке и полагању испита за лиценцу директора 

установе образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 63/2018), организована је 

обука и то: 1. први део обуке – два дана интерактивне обуке 2-3.3.2020. године у Тршићу, 2. 

други део обуке – два дана интерактивне обуке – планиран за 20-21.3.2020.год је одложен због 

проглашења ванредног стања, успед проглашења епидемије и 3. трећи део обуке - 9 дана 

учења на даљину.Обука је настављена учењем на даљину почев од  27.8.2020.године. 

Реализовано је 95% обуке до сада. 

Директор Ужичке гимназије је пријављен 25.10.2018. године, као руководилац са мање од 6 

година искуства на пословима руковођења установом. За ову категорију директора 

предвиђена је интерактивна обука у трајању од 32 сата (4 сата) и индивидуална обука на 

даљину у трајању од 72 сата (9 дана). Програм обуке има за циљ оспособљвање кандидата за 

стицање компетенција директора у складу са стандардима прописаним правилником којим се 

прописују стандарди компетенција директора установа образобања и васпитања. 

Савладавањем програма обуке кандидат се припрема за полагање испита за стицање лиценце 

за директора образобно – васпитне установе. Савладавање обуке је услов за приступање 

испиту за стицање лиценце за директора. 

Обрађене су следеће теме:1. Лидерство директора образовно-васпитне установе, 2. Асертивна 

комуникација, 3. Вредновање наставног рада, 4. Повратна информација о  
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квалитету часа, 5. Методологија истраживања образовно-васпитне праксе, 6. Контекстуални 

оквир за развој школе, 7. Израда портфолија директора, 8. Програмирање и планирање у 

установи – Област квалитета 1, 9. Вредновање кључних школских докумената, 10. 

Коришћење података за развој установе, 11. Сарадња са родитељима и улога директора, 12. 

Систем заштите од насиља у школи и улога директора, 13. Мере за унапређивања рада у 

установи и акциони план, 14. Инклузивна политика установе и улога директора. У марту 

2021.године диркетор је добио сертификат о комплетно завршеној обуци за луценцу и 

укупуно остварених 104 сата обуке. 

11. ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

11.1. Сарадња са родитељима   

Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима за 

што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у 

реализацији образовно-васпитних задатака школе. 

Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да успостави 

што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о 

карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика, о 

њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознао је породичне прилике 

и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз консултације са 

члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски старешина је бирао 

најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања ученика.  

Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим родитељским 

састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савет родитеља. 

Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља 

настављена је и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је изабрани 

члан Савета родитеља спречен да присуствује  састанку. 

Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким активностима и 

постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман родитеља. 

 

11.1.1. Савет родитеља 

 

 

Савет родитеља одржао је шест онлајнседница током ове школске године. На првој седници, 

при конституисању Савета родитеља, за председника је изабран  Зоран Милинковић, а за 

заменика Жељко Комарица. Записничар је Нада Филиповац. За  представника Општинског 

савета родитеља изабран је Грујица Копруновић.  

Чланови савета родитеља по одељењима: 

 

  

1. Зоран Божовић I1 

2. Гогић Верица I2  

3. Гордана Андрић I3 

4. Шестовић Зоран I4 

5. Данијела Панић I5 

6. Зоран Чегањац I6 
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7. Тасић Ивана I7 

8. Александра Т. Мићић Iр 

9. Наташа С. Јоковић Iс 

10. Јелена Стевановић II1 

11. Михаило Крстић II2  

12. Катарина Василијевић II3 

13. Маријана Каргановић II4 

14. Милена Бранковић II5 

15. Снежана Радељић II6 

16. Драгутин Ђенадић II7 

17. Жељко Јевтић IIр 

18. Бојана Шестовић III1 

19.Александра Ранковић III2 

20. Јелена Нешовић III3 

21. Сања Цветић III4 

22. Саша Удовичић III5 

23. Радица Јокић III6 

24. Зоран Милинковић III7 

25.Жељко Комарица IIIр 

26. Милић Драговић IV1 

27. Зорица Марић IV2 

28. Лидија Тодорић IV3  

29. Сања Маричић IV4 

30. Слободан Тановић IV5 

  

31. Грујица Копуновић IV6 

 

На дневном реду Савета родитеља нашла су се питања везана за: разматрање извешаја и 

планова рада школе, изборне пакете и нове предмете за сепцијализована одељења, реформу 

гимназија, анализе резултата образвно-васпитног рада школе и мере за побољшање успеха, 

реализацију пилот пројекта Националне матуре и друго.  

Представници Света родитеља пратили су рад ученика и наставника у отежаним уловима 

услед пандемије корона вируса.  

 

Емилија Станковић, школски педагог 

 

 

 

11.1.2. Родитељски састанци 

Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење 

сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да сарадња буде 

непосредна и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније да буде 

свеобухватна. 

Само први разреди су имали први родитељски састанак уживо. Остали предвиђени 

родитељски састанци су одржани су реализовани  на даљину. Сваки одељењски старешина 

одржавао је и ванредне родитељске састанке када се за тим указала потреба.  

- индивидуални састанци  
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Индивидуални састанци родитељима и разредних старешина одвијали су се према 

утврђеном плану. Прешло се на учење на даљину доста контаката је остварену у циљу што 

успешније релизације наставе и пружање подршке ученицима у раду. 

 

11.2. Извештај о сарадњи са друштвеном средином  

И ове школске године Ужичка гимназија имала је веома интензивну обострану сарадњу са 

друштвеном средином. Поготову у раду у отежаним околностима изазваних пандемијом. 

Та сарадња је већ традиционална и огледа се реализацији вечери језицима који се изучавају у 

школи, књижевних сустрета, спортских турнира, разним манифестација, и свих других 

пројеката који се рализују у школи и ван ње а тичу се ученика Ужичке гимназије. Дајемо 

преглед активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру сарадње са 

локалном заједницом у школској 2020/21.години:  

Јул 2020. 

 

9-10.7. Обављен упис ученика у први разред школске 2020/21. године, уписано је 9 одељења, 

три одељења математичког смера, четири одељења друштвеног смера, једно одељење ученика 

са посебним способностима за рачунарство и информатику и једно спортско одељење. 

 

Август 2020. 

 

13.8. Одржан је састанак Актива директора, на коме се разматрала листа техничких вишкова и 

бирао модел рада у условима пандемије. За ову школску годину изабран је комбиновани 

модел рада. 

20.8. Одржана седница Наставничког већа, на даљину,  на којој је колектив упознат са 

резултатима уписа у први разред, усвојен извештај о подели часова у оквиру стручних већа, 

формирана одељења, одређене одељењске старешине, именоване комисије за израду 

Годишњег плана рада и реализацију поправних и ванредних испита у августовском испитном 

року. Чланови већа су упознати са календаром за школску 2020/2021. годину.  

22.8. У Крагујевцу је одржано Републичко такмичење из математике, за претходну школску 

годину. 

25.8. На састанку Школског одбора изабрани су нови чланови  

25.8. Одржан је састанак Актива директора, разматрани су технолошки вишкови, договорена 

и организована дезинфекција школа и разматрани модели рада у условима пандемије. 

 

Септембар 2020. 
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1.9. Почетак наставе у школској 2020/21. по комбинованом моделу, због пандемије 

4.9.  Одржан је састанак Актива директора на коме је усаглашена сатница трајања часова и 

разматрана листа технолошких вишкова. 

7.9. Одржан је састанак Актива директора и представника Школске управе на коме су 

усаглашени оперативни планови рада школа. 

10.9. Свечана подела Вукових диплома и специјалних награда  за претходну школску годину. 

14.9. Одржана је седница Наставничког већа, на даљину,  на којој је усвојенраспоред часова 

редовне, додатне, допунске наставе, писменихзадатака, вежби и дежурства наставника. Такође 

је утврђенаструктура четрдесеточасовне радне недеље, разматран Извештај о раду у школској 

2019/2020. години, Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину и усвојена листа 

уџбеника који ће секористити у новој школској години. 

14.9. Одржан је састанак Савета родитеља, на даљину,  на коме су родитељиразматрали листу 

уџбеника који ће се користити у овој школскојгодини, Извештај о реализацији развојног 

плана у току школске 2019/2020. године, Извештај о самовредновању у претходнојшколској 

години, Извештај о раду тима за заштиту ученика однасиља, злостављања и занемаривања, 

Извештај о раду у школској 2019/2020.години и Годишњи план рада школе за школску 

2020/2021. годину. 

15.9. Одржана седница Школског одбора, на даљину, на којој су усвојени:Извештајo 

остваривању Годишњег плана рада Ужичке гимназије  за школску 2019/2020. годину, 

Годишњи план рада 

Ужичке гимназије, за школску 2020/2021. годину, Извештај о раду директорау претходној 

школској години, Извештај о раду у школској 2019/2020. години, Годишњи план рада за 

школску 2020/2021.годину, Школски програм и предлог финансијског плана занаредну 

школску годину. 

23.9. Састанак Актива директора са представницима Градског већа. На овом састанку 

договорена је дезинфекција школа, начин рада и заштита запослених и ученика од заразе 

вирусом ковид -19. 

29.9. Одржан је састанак Тима за реализацију пилот матуре, за секретара је одабрана 

Нинослава Јелисавчић. 

Октобар 2020. 

 

1.10.  Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Врању  

5.10. Састанак Актива директора на коме је расправљано о покретању новог информационог 

система ЈИСП и закључавању досадашњег ДОСИТЕЈ-а. 
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7.10. Састанак Школске матурске комисије за спровођење пилот матуре, на коме су чланови 

упознати  са свим процедурама везаним за спровођење испита. 

16.10. Обележен је Дан школе, на даљину, тим поводом ученицима и запосленима послат је 

пригодан текст.  

21. 10. Представници школе присуствовали су обележавању Великог школског часа у 

Крагујевцу, тада је одржано и  Председништво Заједница гимназија Србије. 

24.10. Одржан је ДЕЛФ испит из француског језика 

28-30.10. Одржан је 15. књижевни фестивал На пола пута. 

 

Новембар 2020. 

 

2-4.11. У Београду је организована обука наставника српског језика и књижевности, 

математике, физике и историје,  за прегледање тестова пилот матуре. 

4.11.  Одржана је седница Наставничког већа, на даљину. 

10.11. На састанку је извршено конституисање Школског одбора. 

24.11. Наставници Р. Марјановић уручена је награда ''Покретач промена''. 

24.11. Наставнице Б. Грујичић и С. Гавриловић учествовале у пројекту Колпинг центра. 

 

Децембар 2020. 

 

2.12. Одржан је састанак Актива директора на коме је усвојен Оперативни план рада на 

даљину. 

24.12. Одржана је седница Наставничког већа, на даљину, на којој је извршена анализа успеха 

ученика на крају првог полугодишта шк. 2020/21. године.  

29.12. Одржан је састанак Савета родитеља, анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта шк. 2020/21. године 

30.12. Састанак Школског одбора 

 

Јануар 2021. 
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27.1. Обележена је школска слава Свети Сава, на даљину, пригодним видео и текстуалним 

материјалима. 

29.1. Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Бајиној Башти. 

 

Фебруар 2021. 

 

20.2. Наша школа била је домаћин Окружног такмичења из физике. 

27.2. Наша школа била је домаћин Окружног такмичења из математике. 

 

Март 2021. 

 

7.3. Окружно такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада, одржано је у Медицинској 

школи. 

8.3. Одржан је састанак НОКС-а, на даљину, том приликом усвојено је дванаест нових 

смерова за средње стручне школе. 

10.3. ДСД испит из немачког језика. 

17.3. Формиран је Тим за ЈИСП. 

18.3. Одржан је састанак Актива директора на коме се расправљало о средствима за 

одржавање такмичења. 

 

Април 2021. 

 

2.4. Тромесечје за ученике четвртог разреда. 

9.4. Тромесечје за ученике првог, другог и трећег разреда. 

12-16.4. Подношење пријава за рачунарско и спортско одељење. 

22-24.4. Одржано је Републичко такмичење из физике. 

24.4. Одржано је Окружно такмичење из српског језика. 

24.4. Отварање изложбе ''Зона Довлатов'' у Градској библиотеци у Новом Саду. 

25.4. Одржано је Окружно такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. 
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26.4.  Након прегледа рада Ужичке гимназије, Школска управа је доставила Извештај 

''Стручна помоћ у реализацији наставе на даљину и комбиноване наставе''. 

28.4.  Одржана је промоција наше школе, на даљину. 

29.4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донирало је 

нашој школи рачунарску опрему. Њоме су опремљени кабинети бр. 28, 29, 31, 32. 

 

Мај 2021. 

 

7-9.5.  Одржано је Републичко такмичење из Хемије у Београду. 

9.5. Одржано је окружно такмичење из страних језика. 

9.5. У Ужичкој гимназији организован је пријемни испит и прегледање тестова за рачунарска 

одељења Златиборског и Моравичког округа. 

15-17.5. Организован је други круг пријема докумената ученика спортског одељења. 

19.5. Објављена коначна ранг листа ученика који су полагали пријемни за  рачунарско 

одељење. 

22.5. Одржано је Републичко такмичење из страних језика. 

23.5. Републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада. 

23.5. Одржано је Републичко такмичење из математике. 

25.5. Завршетак наставе за ученике IV разреда. 

26.5. Одржан је састанак Заједница гимназија Србије на коме су утврђени фондови часова и 

нови програми за други разред специјализованих смерова гимназија. 

27.5. Одржана је Српска олимпијада из физике. 

28.5. Подела сведочанстава матурантима и припреме за полагање матурских испита. 

31.5. Матурски испит из српског језика и књижевности. 

 

 

 

 

Јун 2021. 
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2.6. Матурски испит из математике и страних језика. 

4.6. Спроведена је одбрана матурских радова 

8.6. Одржана седница Наставничког већа на којој су усвојени резултати матурских испита, 

општи успех на матурском испиту, проглашени носиоци диплома „Вук Караџић“ и 

специјалних диплома. На истој седници проглашен је ученик генерације.     

15.6. Најбољим матурантима уручене су дипломе „Вук Караџић“, посебне дипломе за 

постигнуте успехе из појединих предмета и награде републичким победницима, као и 

професорима–менторима за школску 2020/21. годину. Том приликом су најбољи ученици 

добили награде из фондова који постоје у Ужичкој гимназији. 

17.6.  На великој сцени Народног позоришта у Ужицу изведена је представа ученика наше 

школе ''Остаде ми чизма тужна'' у знак сећања на Марка Вермезовића. 

18.6.  У Дому културе у Чајетини, ученици наше школе извели су представу ''Остаде ми чизма 

тужна''  

22.6. Крај наставне године 

23.6. Одржане Седнице одељењских већа за ученике I, II и III разреда 

28.6. Подела сведочанстава за ученике првог, другог и трећег разреда 
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12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини вредновања и 

вредновање 

Време Носиоци 

праћења и 

вредновања 

Планови рада наставника 

и стручних сарадника 

 

Увидом у документацију а на 

основу инструмената за 

вредновање годишњег и 

месечних планова наставника 

остварени ниво је 2.  

Јануар,  

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Програми рада стручних 

већа 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3 

Септембар, 

јануар, март, 

јун 

Тим за 

самовредновање 

рада школе, 

Педагошки 

колегијум 

Програми рада 

одељењских старешина 

 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности – остварени ниво 

је 3. 

Током школске 

године 

Педагошки 

колегијум, 

директор, 

школски педагог 

Пројекти који се 

реализују у школи 

Увид у документацију, увид 

у реализацију текућих 

активности остварени ниво је 

4 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Праћење часова редовне 

наставе 

Непосредан увид у наставни 

процес остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови и програми 

додатног и допунског и 

припремног рада 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију – остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови, програми и рад 

секција 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог 

Планови рада слободних 

активности 

 

Непосредан увид у наставни 

процес, увид у 

документацију остварени 

ниво је 3 

Током школске 

године 

Директор, 

школски педагог, 

ШРТ 

Материјално-технички 

ресурси  

Анализа и бележење 

података, увид у пратећу 

документацију, остварени 

ниво је 3  

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Рад школских тимова Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 2. 

Током школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 
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Рад актива за развојно 

планирање 

Непосредан увид у 

реализацију активности 

тимова, увид у 

документацију, анализа и 

бележење података, 

остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Школски одбор, 

педагошки 

надзор 

Програм стручног 

усавршавања наставника 

Увид у досијеа наставника, 

праћење равномерности 

обуке, анализа и бележење 

података, остварени ниво је 

3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са родитељима Праћење непосредних и 

контаката са родитељима и 

њихове укључености у рад 

школе, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

Сарадња са друштвеном 

средином 

Анализа документације о 

сарадњи, остварени ниво је 3. 

Током школске 

године 

Актив за 

развојно 

планирање 

 

13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског листа су 

реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати ученика и 

професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како у земљи тако и 

у иностранству.  

14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе. 

Вредновање квалитета рада установе врши се на основу Стандарда квалитета рада установе. 

Вредновање квалитета рада установе врши се кроз самовредновање и спољашње /екстерно/ 

вредновање квалитета рада установе. 

Самовредновање је процес сталног праћења, анализирања  и процењивања успешности 

властитог рада. Самовредновање је процес неопходан за унапређивање образовно-васпитног 

рада у свим доменима. Полазна основа за самовредновање је Правилник о стандардима 

квалитета рада образовно-васпитних установа. У раду могу да се користе, као подршка при 

избору методологије и инструмената рада и: Приручник за самовредновање и вредновање 

рада школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник за 

развој инклузивне културе и др, али вредновање и извештај треба конципирати према 

прописаним стандардима у свих шест области квалитета. Установе самостално одлучују коју 

ће област квалитета када вредовати, а сваке четврте године су у обавези да изврше 

самовредновање свих шест областиквалитета. 

У текућој школској години вредноване су друга и трећа област квалитета: Настава и учење и 

Постигућа ученика. 

У акционом плану самовредновања дефинишу се: предвиђене активности, носиоци 

активности, временска динамика, методологија рада, критеријуми успеха и извори доказа. 
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Самовредновање се врши на основу: анализе квалитета евиденције и педагошке 

документације установе, Школског програма, Годишњег плана рада школе, Школског 

развојног плана, стручног усавршавања директора, наставника и стручних сарадника, затим 

на основу података прикупљених из истраживања спроведених у установи, ефеката 

реализованих активности у пројектима, праћења различитих активности образовно-васпитног 

рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета 

и друго.Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет 

самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених 

података. 

Након идентификовања, прикупљања и анализе доказа за процену оствареног нивоа одређеног 

стандарда у свим индикаторима, уочавање јаких и слабих страна и састављање извештаја о 

процесу самовредновања дају се мере и препоруке за даље унапређење квалитета рада 

установе. 

Извештај о самовредновању на годишњем нивоу подноси се и разматра на Наставничком 

већу, Педагошком колегијуму и Савету родитеља, а усваја на Школском одбору до 15. 

септембра сваке школске године. Са усвајањем новог Правилника о стандардима квалитета 

рада установа је у обавези да извештај о самовредновању достави и својој јединици Школске 

управе. 

Директор обезбеђује начин да извештаји о самовредновању буду доступни свим 

заинтересованим корисницима. На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о 

остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси 

развојни план. Развојни план установе доноси се за период од три до пет година и као полазну 

основу узима резултате самовредновања. Школским  програмом одређују се активности и 

програмикоји обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану рада се све те 

активности операционализују и конкретизују. 

Извештај о раду тима за кључну област Постигнућа ученика у школској 

2020/2021.години 

Тим ове кључне области имао је задатак да прати развојни циљ утврђивања школских 

постигнућа ученика. 

Он је реализован кроз следеће активности: 

Евиденција 

-У току ове школске године уредно је ажурирана евиденција праћења успеха и напредовања 

ученика и наставника који су учествовали на разним такмичењима,конкурсима,на израдама 

поројеката у земљи . 

-Кроз свеске евиденције сваки наставник је пратио постигнућа ученика . 

-Кроз рад Одељенских већа могу се видети и евиденције за ученике који су похађали часове 

додатне,допунске наставе. 
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-За ученике 4.године уредно је организована и припремна настава која је имала за циљ 

припреме истих за полагање пријемног испита на факултетима. 

Такмичења 

-Наши ученици сваке године постижу добре резултате на  свим такмичењима почев од 

школског,преко општинског,окружног до републичког нивоа а које организује Министарство 

просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије,заштите животне средине и кроз 

разна спортска и фруга удружења. Тиме настављају традицију својих претходника.До сада 

смо учествовали на свим такмичењима које је организовало Министарство просвете ,науке и 

технолошког развоја .На истим постизали веома добре резултате и висок пласман светских 

размера.Најуспешније ученике школа је наградила пригодним књигама. 

Ове школске године услед пандемије вируса Covid 19 наша школа је  прешла на комбиновани 

модел наставе и сви видови такмичења су реализовани или уживо или онлајн. 

-У  датом периоду реализована су углавном школска и окружна такмичења из предмета : 

Српски језик и књижевност,Италијански и Енглески језик,Математика, Програмирање, 

Физика,Историја и Географија. 

Општинско такмичење из историје 21 ученик и 5 освојених трећих места, из математике 20 

од чега 4 прва,4 друга и 4 трећа места,физике 17 ученика и освојених 6 места са првим,5 места 

са другим и 5 места са трећим пласманом.  

Окружно такмичење  из српског језика 2 ученика са освојеним 2 и 3 местом,из енглеског 

језика 6 ученика  са пласманом на другом и трећем месту по 2 ученика,италијански језик 1 

ученик који је оссвојио 3 место,историја 5 ученика без оствареног пласмана, математика 

12ученика  од чега 2 прва,1 друго и 3 трећа места ,програмирање 9 ученика без даљег 

пласмана,физике 15 ученика од чега 4 прва места,5,других и 3 трећа места,географије 9 

учесника од  чега 5 првих и 4 друга места. 

-Републичко такмичење из физике донело нам је вредене награде 1 прво место( Смиљанић 

Јована 3/7 и Ива Павловић3/7  ),2 друга места ( Дамљановић Петар 4/5  и Скоковић Ненад 

2/7),4 трећа места (Цвијовић Милица 2/6,Поповић Петар 3/р,Ћосовић Јован  3/7 и Максим 

Зечевић 1/р).Математика 1 прво место Продановић Анђела,2 друга места Смиљанић Јована 

3/7 и  Шиљковић Вук 1/р. 

-Географија -Ове школске године  за такмичење из географије су се пријавили ученици 

Василијевић Вук 2/3,Ћосић Урош 2/3,Тановић Tамара 2/5,Богићевић Ива 2/6,Јоксимовић Ана 

2/6,Јоксимовић Тијана 2/6,Радељић Јован 2/6,Tанасковић Немања 2/6,Лојаница Милица 2/7 и 

Ћировић Вања 2/7.Након школског,општинског и окружног такмичења на Националну 

географску олимпијаду су се пласирали Богићевић Ива,Василијевић Вук,Радељић Јован и 

Ћосић Урош. 

 Национална географска олимпијада или НГО је ове године одржана 15.05.2021.год у 

Београдуна Географском факултету.Такмичење се састојало из 4 сегмента -писани 

тест,теренски рад,писани тест за теренски рад и мултимедијални тест.Наши ученици су у 

оштрој конкуренцији освојили 4 место. 
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Математичко такмичење" Мислиша" окупило је 19 ученика /учесника из наше школе од 

којих су 5 ученика освојила прво,4 ученика 2 и 10 ученика 3.место. 

-Ове школске године 11 ученика је проглашено за Носиоце дипломе "Вук Караџић". 

-За ђака генерације проглашен је ученик Дамјановић Д, Петар,који је поред одличног успеха 

и примерног владања учествовао на републичким такмичењима из физике ,хемије остваривши  

пласман на Међународно такмичење,  тј.турнир младих физичара у Грузији током јесени али 

исти није одржан због пандемије вируса Ковид 19.Учесник је "Феликс" такмичења из 

физике,електронике и информатике у Крагујевцу,многобројних семинара у НИС" Петница" 

као и полазник Летње научне школе из хемије.Сарадник је  Института за физику у Београду у 

оквиру кога  пише и објављује научне радове из разних области физике..Почетком ове године 

примљен је на даље школовање на два престижна универзитета у Великој Британији,али је 

његова одлука ипак била да настави студије у нашој земљи. 

Конкурси 

-Литерарни - Песничка школа "Анђа Ђорђевић" 2 награде и конкурс поводом Материца у 

оквиру Кола српских сестара 3 награде и 1 похвала. 

- Страни језици - Енглески Европски дневник 1 прво и 1 треће место.Немачки језик "Wie 

lerne ish Deutsch" 1 награда и "Meinneuer Nachbar Beethoven". 

-У оквиру енглеског језика ученик Стефан Ранковић  из 3/2 одељења је положио FCE испит 

који је био базиран на усменом,писменом и говорном знању енглеског језика  одржан у 

Београду крајем маја 2021.год,чиме је стекао звање познаваоца истог на Б2 нивоу са 

могућношћу добијања сертификата Ц1 који је и остварен на основу освојенених 186 бодова од 

максималних 200. 

-Ликовна култура- Међународни ликовни конкурс "Мали битољски Монматр",Северна 

Македонија 2021.год. 10 ученика учесника без освојене награде.Градски ликовни мконкурс  

Кола српских сестара на тему  "Мајка Надежда Петровић"- освојено 3 место и Градски 

ликовни конкурс Цркве Св.Mарка са темом  "Црква у мом доживљају" на коме су учествовала 

2 ученика, а од којих је 1 добио похвалу за рад. 

- Физика- освојена 3 места:  Максим Зечевић,Огњен Поповић и Драгица Гавриловић. 

- Укупно је 31 ученик носилац специјалних диплома за успех из појединих предмета и 

ангажовањима у школи у организацији фестивала на "Пола пута". 

-Наши ученици су били и учесници неколико пројеката међу којима издвајамо "Ератостенов 

експеримент"у корелацији три предмета: географија,математика и енглески језик. 

- Наши ученици су учествовали и на такмичењу из 

физике,математике,информатике,електронике и експеримената под називом  "Феликс" који је 

организовао ПМФ из Крагујевца. 



 

 

180 

 

-Регионални центар за таленте  је организовао  Смотру истраживачких радова на коме је 

ученица Ива Павловић 3/7  бранила рад на тему "Физички модел неурона и примена 

транскранијалне магнетне стимулације" и освојила прво место.  

-Наши ученици остварују и добру сарадњу са ПП службом у школи која организује разне 

трибине и радионице на задате теме ,као и пројекције документарних филмова везаних за 

ваннаставне активности ученика којима су се радо одазивали.У вези са тим је значајан и рад 

Ученичког парламента који је активно учествовао у школском животу наших гимназијалаца 

спроводећи велики број акција почев од формирања разних тимова,промоције школе. 

 Уписна политика 

-У периоду који следи чланови Информатичког тима ће у сарадњи са одељенским 

старешинама бившег 4.разреда прикупити резултате постигнутe приликом уписа на факултете 

у школској 2021/2022.год. ,при чему ће израдити базу података у виду табела,извршити 

анализу истих,и саопштити колико је наших бивших ученика стекло право студирања на 

буџету или самофининсирању,као и ранг листу најуспешнијих. 

- Извештај у вези пројекта поводом полагања Државне матуре за ученике трећег разреда        

-Oд Министарства просвете ,науке и технолошког развоја добили смо повратну информацију 

која се односи на остварене исходе и резултате  структуре постигнућа ученика након првог 

пилотирања државне матуре која је реализована у нашоој школи крајем октобра 2020.год. 

-На основу свеобухватне анализе издвајамо просечне резултате  и постигнућа ученика који су 

учествовали у пилотирању а који су полагали тестове из предмета: матерњи језик као први 

обавезни предмет и књижевност,математика,биологија и енглески језик као други обавезни 

предмет. 

-Такође нам је проселеђен и табеларни приказ просечне пролазности  ученика изражене у % 

на основу решених задатака раздвојених по одељењима као и коначна збирни приказ на нивоу 

целе школе.Издвајау се делови табеле и колона у којима су приказани резултати  ученика који 

нису решавали задатке из горе понуђених предмета. 

-Поред информација о просечном постигнућу ученика на нивоу целе школе добили смо и 

информације везане за распон постигнућа тј.о оствареном највећем и најнижем постигнућу по 

оодељењима понаособ који су учествовали у пилот пројекту (3/2 и 3/7).  

-Такође смо добили и процентуалне податке који се односе на одговарајуће категорије 

постигнућа.Прву категорију чине ученици који су веома испод просечних постигнућа што је 

око 25% тј.да су најлошије урадили тест на основу целог узорка учиника наше школе.На 

сличан начин  формиране су и остале категорије кје се односе на оствареност постигнућа 

изнад просека или 25% који су најбоље урадили тест и тиме постигли веома изнад просечна 

постигнућа. 

-Други део пројекта државне матуре требао је да се реализује на пролеће 2021.год. али је 

одложен до даљњег због ванредне сиутуације и пооштравања епидемиолошких услова услед 

пандемије Ковид-а 19. 
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Координтор ТИМ-а за постигнућа ученика  

  Мирјана.М Галечић 

Извештај о раду тима за кључну област Настава и учење 

Индикатор 2.1. Уједначени квалитет наставе и дефинисане и уједначене технике рада 

при реализацији наставе на даљину 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Извештаји са седница стручних већа ДА          ДА 

 

Настава се углавном реализовала преко апликација Google Classroom (Учионица) и 

Google Meet (Састанак). Google Classroom (Учионица) апликација је код већине ученика 

инсталирана и на телефонима. Она омогућава приступ дигиталним садржајима (текстови, 

слике, упитници, квизови, звучни и видео- записи, линкови ка провереним веб сајтовима) 

путем интернета у било које време током дана. Наставни материјали и ученички радови се 

складиште на Google Drive-у (Диску) који је након регистрације постао неограниченог 

капацитета, а што омогућава прављење дуготрајне архиве. Задаци који се постављају 

ученицима могу да се ограниче и временски, а након прегледања наставник враћа повратну 

информацију о раду ученика. Активности, оцене и бодови се сумирају за сваког ученика 

појединачно што олакшава формативно оцењивање. У свакој виртуелној учионици је додат 

школски налог преко кога директор и школски педагог прате одвијање наставе на даљину. 

 

Алат Google Meet (Састанак) се користи за држање часова уживо. Уз добру интернет 

конекцију, ученици целог одељења могу да прате предавање наставника који има могућност 

презентовања наставног материјала помоћу дељења екрана сопственог рачунара са 

ученицима. Часови одржани на овај начин имају могућност снимања и накнадног прегледања 

у року од 30 дана, а може се добити и списак ученика који су присуствовали. 

 

Постигнућа ученика праћена су путем разних техника формативног и сумативног 

оцењивања. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика оствариваривао се преко 

платформе за наставу на даљину и путем електронског дневника. Током периода потпуног 

преласка на наставу на даљину организована су одговарања ученика у школи, у договору са 

наставником, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Додатни начин пружања подршке 

ученицима одвијао се кроз појачану комуникацију са наставницима, одељењским 

старешинама, педагошко-психолошком службом и управом школе. Комуникација се највише 

одвија путем имејла, а све адресе се налазе унутар система и аутоматски се нуде након уноса 

првих неколико слова имена особе. У сврху олакшавања комуникације, формирани су групни 

имејлови за одељења, разреде, наставничко, стручна, разредна и одељењска већа, као и 

тимове. Формирана је и групна имејл адреса за администраторе платформе путем које сви 

запослени и ученици могу добити, у најкраћем могућем року, непоходну техничку подршку 

или послати захтев за промену лозинке за приступ платформи. Праћење реализације наставе 

на даљину организовано је на самој платформи креирањем посебног канала, као место на коме 

су коме наставници, управа и стручни сарадници могли да размењују сугестије, питања и 

примере добре праксе.  
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Како би се уједначио квалитет наставе на даљину на нивоу установе, стручна већа су, на 

основу идентификованих проблема на крају првог полугодишта, донела мере за побољшање 

успеха:  

 

1. Трудити се да, у околностима у којима радимо, ученике оцењујемо континуирано. 

Ученике оцењивати и током недеље када су на онлјан настави, али и на часовима допунске 

наставе.   

2. Ученицима давати појединачне задатке (домаће, есеје, презентације и сл.) током 

недеље када су на онлану. Све ово оцењивати бројчаном оценом пратећи активност ученика.  

3. Подстицати ученике да буду активнији на самом часу редовне наставе тако што ћемо 

пратити, бележити и оцењивати њихову активност. Битно је евалуацију ученика нагласити на 

крају сваког часа.  

4. Потребно је редовно постављати материјале ученицима када су на онлајну. 

5. Наставне предмете и изборне пакете који се реализију делимично или у потпуности 

путем онлјана и/или путем пројекте наставе пажљиво припремати и планирати. Посебно 

водити рачуна о броју чланова група при њиховом формирању. Препорука је да групе буду 

мање (од 3 до 5 чланова). Потребно је да сваки члан групе добије свој конкретни задатак како 

би се омогућило равноправно партиципитање свих чланова. Водити рачуна о томе да у свакој 

групи буду ученици подједнаких способности и знања, уједначити групе. На овај начин ћемо 

имати бољи увид у рад ученика и лакше ћемо вршти оцењивање. (мера сачињена на предлог 

ученика).  

6. Редовно планирати писмене и контролне задатке и водити рачуна о оптерећености 

ученика.  

7. Смањити оптерећеност ученика при оцењивању коришћењем слободног времена и 

простора између смена. Тада се могу позивати и ученици који су те недеље на онлјан настави. 

8. Подизати ниво постигнућа ученика инсистиратирањем на редовности извршавања 

школских задатака.  

9. Интезивирати сарадњу између родитеља и одељењских старешина кроз 

индивидуалне разговоре путем мејла.  

10. Потребно је да одељењске старешине појачају васпитни рад са учницима који имају 

слабе или су неоцењени. Обавезно је писмено обавештавање и сарадња са родитељима 

ученика (путем мејла). Код ученика који имају пуно слабих оцена укључити и педагошко-

психолошку службу. 

На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 4 

Препоруке и мере за унапређење даљег рада:  

Технике рада и критеријуми су уједначени на нивоу стручних већа и на нивоу школе.  

Потребно је континуирано пратити и вредновати квалитет наставе и дефинисати 

начине за даље унапређење. 
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Индикатор 2.2: Дефинисан начин комуникације између наставника и ученика при 

реализацији наставе на даљину. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Увид у школску документацију ДА           

Увид у записнике стручних већа ДА           

Увид у записнике стручних органа школе  ДА     

 

Тим за област квалитета 'Настава и учење' на самом почетку ове школске године дефинисао је 

основне начине комуникације између наставника и ученика при реализацији наставе на 

даљину. Листа дефинисаних принципа је прослеђена свим стручним већима на разматрање и 

прихваћена је без икаквих измена.  

 

Начини комуникације између наставника и ученика при реализацији наставе на даљину 

1. Наставни материјали и упутства за час постављају се редовно за сваки час/наставну 

јединицу предвиђену оперативним плановима рада. 

2. Наставни материјали и упутства за час постављају се редовно за сваки час према 

усвојеном распореду часова. 

3. Наставни материјали и упутства за час постављају се редовно за сваки час/наставну 

јединицу за групу која одређене недеље похађа наставу онлајн. 

4. Наставни материјали и упутства за час који се постављају на G Suite платформу су 

детаљни, прецизни и јасни. 

5. Наставник упућује ученике на додатне образовне онлајн ресурсе који могу да им 

помогну у савладавању градива. 

6. Ученицима се редовно задају домаћи задаци уз прецизна и јасна упутства за њихову 

израду. 

7. Домаћи задаци се прегледају до датума наведеног у упутству за његову израду на G 

Suite платформи и дају ученицима на увид уз одговарајућу сумативну или формативну 

оцену. 

8. Ученици се на време обавештавају о терминима и модусима усменог и писменог 

оцењивања. 

9. Оцењивање ученика спроводи се према претходно усвојеном плану, видљивом 

ученицима, наставницима, родитељима и разредном старешини. 

10. Рад ученика онлајн редовно се прати и евиденција о томе се води у електронском 

дневнику или педагошкој свесци. 

11. У случају да рад ученика онлајн није задовољавајући, о томе се, сукцесивно,  

обавештавају ученик, разредни старешина и родитељ/старатељ.  

12. Ученик(ци) који у одређеном периоду похађа(ју) наставу онлајн не може(гу) се 

прикључивати групи која је у школи, сем у случају израде писменог 

задатка/контролног задатка/теста  који је претходно договорен са наставником и 

одобрен од стране директора школе. 
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13. Комуникација између ученика и наставника одвија се искључиво преко G Suite 

платформе и електронских мејл адреса које ова платформа обезбеђује. 

14. Комуникација између ученика и наставника може се организовати на неки други начин 

само у случају да G Suite платформа не функционише или је у одређеном тренутку 

недоступна ученику или наставнику. 

15. Комуникацију између ученика и наставника карактеришу уважавање и поштовање. 

16. Ако у комуникацији између ученика и наставника дође до непримереног обраћања или 

озбиљнијих конфликата, ученик/наставник је дужан да о томе обавести разредног 

старешину, који ће, затим, предузети одговарајуће кораке како би се конфликт 

разрешио. 

Увидом у школску документацију, утврђено је да већина наставника има активне учионице на 

G Suite платформи и да се наставни материјали и задаци углавном редовно постављају према 

распореду часова. Примећено је, међутим,  да код око 50% наставника постоји велика 

неуједначеност у постављању материјала и задатака ученицима, као и неуједначеност у 

начинима комуникације са ученицима. Комуникација мејлом и вибером, као и неким другим 

начинима комуникације, коришћена је много више него што је за то било потребе. Ово указује 

на велики број различитих приступа у настави на даљину, што отежава објективно праћење и 

анализу, а, истовремено, онемогућава и саме ученике да јасно и на јединствен начин за све 

предмете сагледавају свој напредак.  

Учениси се упућују на додатне образовне ресурсе, али недовољно. 

Редовно праћење активности ученика у учионици, јасне и прецизне информације о предатим 

задацима са препорукама за даљи рад примећени су повремено. Формативно оцењивање је 

присутно, али не као континуирана наставна пракса. Активности ученика и запажања о 

њиховом напредовању се само повремено детаљније евидентирају у електронском дневнику.  

Ученици се оцењују редовно у складу са Правилником о оцењивању. Ученици се на време 

обавештавају о терминима и начинима усменог и писменог оцењивања, али се оцењивање не 

спроводи увек према претходно усвојеном плану видљивом свим учесницима васпитно-

образовног процеса. 

Ученици који у одређеном периоду похађају наставу онлајн углавном нису прикључивани 

групи која је у истом периоду у школи. Организација писмених и контролних задатака у 

школи организована је у договору са директором школе и у складу са антиепидемијским 

мерама. 

Комуникацију између ученика и наставника  карактерише висок степен уважавања и 

поштовања. 

 

На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 3. 

Препоруке за даљи рад: 

1. Уједначити начине комуникације са ученицима, тј. различите начине комуникације 

свести на најмањи могући број. 

2. Унапредити ажурност наставника у постављању материјала и задатака на платформу. 

3. Појачати степен коришћења доступних отворених образовних ресурса са примерима 

добре праксе. 
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4. Посветити више пажње редовном праћењу активности и напредовања ученика и сва 

запажања детаљно евидентирати у електронском дневнику. 

5. Увести формативно оцењивање као континуирану наставну праксу. 

Индикатор 2.3: Дефинисани начиини побољшања формативног оцењивања 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Увид у школску документацију (Електронски дневник) ДА           

 

Увид у наведену документацију указао је да је формативно оцењивање саставни део наставне 

праксе (посебно се истичу наставници страних језика, српског језика, историје, географије, 

физике) али да је потребно да оно постане континуирана наставна пракса у свим моделима 

наставе. Наставници бележе формативне оцене у пољу Активности у електронском дневнику, 

али уз једноставне описе активности. Сви наставници препознају формативно оцењивање као 

подстицајно, процесно и развојно оцењивање које се одвија спонтано и ненаметљиво. Увид у 

наведену документацију указао је на потребу усавршавања формативног оцењивања посебно 

у погледу повратне информације која се даје ученицима и детаљнијег описа формативне 

оцене, тј. планираних исхода који су се вредновали, стандарда постигнућа, циљева итд. 

Дефинисани су следећи предлози побољшања формативног оцењивања ученика,  прегледања 

домаћих задатака и другог радног материјала 

1 Редовно пратити и процењивати  напредовања ученика  у остваривању прописаних исхода, 

стандарда постигнућа и вредновати  ангажовања ученика не само током наставе у школи већ и 

током онлајн недеље и онлајн наставе  

2  Плански  прикупљати  релевантне податке о напредовању ученика и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика не само током наставе у школи већ и током онлајн недеље и 

онлајн наставе 

3 Формативно оцењивати ученике барем једном у току школске године и благовремено 

информисати ученике о формативним оценама и на часу и у Google учионици,  а оцене 

редовно евидентирати у електронском дневнику  и у педагошкој  евиденцији 

4 Давати задатке уз прецизна и јасна упутства за њихову израду, давати  упутства о начину, 

критеријуму оцењивања и вредновања задатака 

5 Прегледати задатке до  датума наведеног у упутству датом ученицима за њихову израду  

6 По могућству дати садржајнији и детаљнији опис и објашњење формативне оцене (исходе 

чија оствареност се пратила, стандарде који су остварени, дескрипторе по којима се 

оцењивало, нивои постигнућа који су остварени) 

7  При формативном оцењивању што више користити рубрике – скале процене у облику 

табела које истовремно приказују критеријуме оцењивања и нивое постигнућа 

8 Кроз формативно оцењивање омогућити ученику да постане аутономан у учењу, да разуме 

шта се од њега тражи, али и да самостално прати, регулише, вреднује и унапређује процес 

свог учења  

9  У педагошку евиденцију  уносити  знања, вештине, постигнућа, ангажовање ученика, 

способности на које се ученик ослања (јаке стране), способности које треба унапређивати 

(слабе стране), оствареност исхода и стандарда постигнућа, препоруке за даље напредовање 
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10 Укључити ученике у у формативно оцењивање (кроз вршњачку процену остварености 

исхода и самопроцену, нпр.опција ПИТАЊЕ у G-SUITE платформи) 

11 Повећати процену на основу пројектног задатка и пратити оствареност исхода пројектног 

учења 

12 У сврху формативне процене онлајн постигнућа ученика користити  електронски 

портфолио (е-портфолио) ученика ( дигитална колекција радова попут есеја, постера, 

фотографија, видео и аудио записа, које је креирао ученик), који садржи разноврсне 

информације, које документују искуства и развој компетенција ученика. 

13  Користити неки од наведених web алата који олакшавају формативно оцењивање током 

онлајн наставе : web алате  за приповедање и прављење визуелних прича и видео 

записа(Storyjumper, Pixton, Storybird), web алате  за сарадњу и дељење (LinoIt, Padlet, Glogster, 

Dotstorming, Whiteboard) затим нпр. виртуелну  огласну таблу  на којој корисници могу да 

објављују стикере, видео записе и документе, дигитални зид на ком се могу прикупљати 

мишљења, одговори, сарађивати и радити у групама, мултимедијални интерактивни постери 

итд., затим web алате  за презентације, креирање и обраду видео снимака (Prezi, Animatron, 

Animoto, Tolks.io),web алате за снимање екрана(Screencast-O-Matic, ScreenApp.IO, Free Cam), 

web алате  који омогућавају  проналажење дигиталних фотографија за објављивање,  дизајн и 

слично (FREEIMAGES, StockSnap.io, Pixabay, Incompetech, Free Music Archive, Jamendo) и 

друге алате за симултани рад са ученицима у реалном времену, алате за размену порука, 

прављење тимова и сарадњу, алате  за групни пројекни рад и чување и дељење датотека. 

14 Упутити ученике на додатне образовне онлајн ресурсе који могу да им помогну у изради 

предвиђених задатака који ће се формативно оцењивати 

15 Задати  домаће задатке уз прецизна и јасна упутства за њихову израду, и то у мери 

примереној новонасталим околностима и техничким могућностима ученика, а не више од два 

пута недељно 

16  Домаће задатке прегледати до датума наведеног у упутству датом ученицима за њихову 

израду, уз сваки домаћи задатак  ученику слати повратну информацију/коментар/запажање о 

раду/формативну оцену 

17  Редовно евидентирати домаће задатке у педагошку евиденцију 

18 На основу података прикупљених формативним оцењивањем, ученику на крају 

полугодишта извести једну сумативну оцену која ће бити унета у електронски дневник 

19 Пружити адекватне и садржајне повратне информације о напредовању ученика  

20  Укључити што већи број наставника у обуке и семинаре који се баве формативним 

оцењивањем и усавршавањем дигиталних компетенција наставника 

На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 3 

Препоруке за даљи рад: 

Како је формативно оцењивање континуирана наставна пракса и оцењивање које је процесно, 

развојно али и усмеравајуће и подстицајно јер се одвија  у току учења и усмерава ученике на 

одређене циљеве, садржаје и подстиче их на наредне кораке у развоју, потребно је 

континуирано радити на њему и његовом усавршавању и примени у свим моделима наставе, 

потребно је детаљније описивати планиране активности и задате задатке, потребно је 
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укључити што више наставника у семинаре који се баве формативним оцењивањем али и 

семинаре који усавршавају дигиталне компетенције наставника а који омогућавају 

формативно оцењивање у онлајн окружењу.  

 

 

Индикатор 2.4: Дефинисани начин реализације онлајн часова допунске наставе 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Увид у Google учионицу ДА          ДА 

Увид у школску документацију (Електронски дневник) ДА          ДА 

Анкета   

 

 

 

Анкета коју је спровео Тим за наставу и учење се састојала од 5 питања, на које је требало 

одговорити избором једне од 4 тврдње: 

Имам техничке услове неопходне за реализацију онлајн часова редовне и допунске наставе 

 

1 - нетачно 

2 - у мањој мери тачно 

3 - у већој мери тачно 

4 - у потпуности тачно 

 

Последње питање тиче се вредновања техничких услова за реализацију онлајн часова 

допунске наставе. како би се идентификовали проблеми и потребе наставника. 

5. Имам техничке услове неопходне за реализацију онлајн часова редовне и допунске 

наставе 

Следи анализа тих услова по стручним већима. 
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1. Стручно веће наставника страних језика 

Што се тиче техничких услова за реализацију часова допунксе наставе 2 (25%) наставника 

сматра да има услове у мањој мери, 3 наставника (37%) сматра да има услове у већој мери, а 3 

(38%) да у потпуности има услове за онлајн рад. 

2. Стручно веће наставника друштвених наука 

2 (33 %) наставника сматра да има услове у мањој мери, 3 наставника ( 50 %) сматра да има 

услове у већој мери, а 1 да у потпуности има услове за онлајн рад. 

3. Стручно веће наставника географије 

1 наставник сматра да има услове у мањој мери, док два немају услове за рад. 

4. Стручно веће наставника физике 

2  наставника сматра да има услове у већој мери, а 1 да нема услове. 

5. Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике 

2 наставника (22 %) сматра да нема услове, 2 наставника сматра да има услове у већој мери, а 

5 (56 %) да у потпуности има услове за онлајн рад. 

6. Стручно веће ликовне култруре и музичког васпитања 

3 наставника сматра да има услове у већој мери, а 1 да у потпуности има услове за онлајн рад. 

7. Стручно веће наставника верске наставе и грађанског васпитања 

2 (25%) наставника сматра да има услове у мањој мери, 1 наставник сматра да има услове у 

већој мери, док 2 мисли да у потпуности има услове за онлајн рад. 

 

Према резултатима анкете може се закључити да велики број наставника има техничке услове 

за реализацију онлајн допунске наставе. Пошто је у овој школској години на снази био 

комбиновани модел наставе, уз два краћа преласка на потпуну онлајн наставу, било је 

очекивано да се већи део допунских часова одржава онлајн, како због лакше организације 

часова услед поделе одељења на групе и рестриктивног рада у школи, тако и због безбедности 

ученика и наставника. Међутим, ученици у оваквим условима рада, на жалост, нису имали 

развијену свест о савесној и поштеној редовној онлајн настави, а камоли допунској настави. 

Допунска настава се одржавала онлајн углавном у форми један на један, наставаник : ученик, 

у виду краћих или дужих објашњења преко Google учионице (Стрим или лични коментар) или 

у мањој мери путем школског мејла. Остали допунски часови су одржавани у просторијама 

школе, по договору између наставника и ученика, уз велика одступања од стране ученика. 

Допунска настава је реализована углавном у циљу поправљања оцена.  

Часови онлајн наставе су уписани у електронске дневнике где се може пратити ажурност 

њиховог евидентирања, као и присуства ученика на тим часовима. Одређени број наставника 

је формирао мешовите групе и тако евидентирао допунске часове, а већи број наставника, 

због недовољне информатичке писмености, часове допунске наставе је евидентирао само у 

једном одељењу, у електронском дневнику и веома ретко у више одељења. Често се дешавало 

да су наставници редовно држали часове допуснке наставе, онлајн или у школи, али да су их 

због повремених техничких проблема у школи (прекида интернета или квара на рачунару) 

ретроактивно уписивали. 
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На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 2,75 

Препоруке за даљи рад: 

Како је допунска настава обавезна за све ученике који добију недовољну оцену из неког 

предмета, те је самим тим обавезна и за наставнике у оквиру 40-часовне структуре рада, 

сматра се да у будућности мора бити редовно реализована, нарочито у онлајн форми и још 

редовније и прецизније евидентирана. Сви наставници морају савладати правилно 

евидентирање часова онлајн наставе у виду мешовитих група у електронским дневницима.  

Такође би могли осмислити различите видове онлајн допунске наставе, онолико колико им 

допуштају технички услови и њихова информатичка писменост, на којој константно треба да 

раде и унапређују је. То могу бити: Google Meet часови, часови путем Стрим комуникације 

или преписка у оквиру личних коментара у Google учионици или преко школског мејла. 

Такође је неопходно да разредне старешине опомену ученике о обавезности похађања ових 

часова у случају добијања недовољне оцене. Предметни наставници треба да подстакну 

ученике на похађање ових часова где би ученици у окружењу знатно мањег броја ученика, 

имали прилике да детаљније питају наставника за разјашњење нејасног градива или чак да 

поправе негативну оцену. Онлајн настава би требало само да олакша и омогући још бољу, 

чешћу, бржу и успешнију реализацију допунског вида наставе и требало би да постане пракса 

у будућности, без обзира на модел наставе у школи. 

 

Индикатор 2.5: Дефинисан начин реализације наставе у оквиру изборних пакета. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Увид у школску документацију ДА           

Увид у записнике стручних већа ДА           

Увид у записнике стручних органа школе  ДА     

 

Током школске 2020/2021. године, пројектна настава у оквиру изборних предмета у 

потпуности је реализована онлајн због посебног начина рада у пандемијским условима. Овај 

вид наставе је у потпуности и прилично успешно реализован, али су се и ученици и 

наставници током ње суочавали са одређеним проблемима. 

На основу увида у школску документацију и разговора са члановима стручног већа за изборне 

предмете, утврђено је да су часови пажљиво испланирани на почетку школске године и да су 

реализовани у складу са упутствима добијеним од стране Министарства просвете и 

руководства школе. Припреме за час нису дефинисане и врло ретко су писане. Ученици су, 

углавном, радили у петочланим групама, а задатак је био да истраже одређену тему и 

припреме онлајн презентацију. Теме су се разликовале, а задаци су били идентични. Групе су 

формирали сами ученици, који су, уједно, бирали и теме према својим афинитетима. 

Наставници су пратили напредовање група и помагали им у креирању финалног производа, 

када је то било потребно, али су, генерално говорећи, ученици имали велику слободу у раду. 

Запажања о активностима/напредовању ученика/група на платформи са јасним упутствима за 
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даљи рад су веома ретка.Ученици су оцењивани на време и у складу са Правилником о 

оцењивању.  

Три основна проблема у реализацији пројектне наставе била су: 

 Одсуство контакта са ученицима уживо због чега су изостале и дискусија и критичка 

анализа сваке од обрађених тема; 

 Немогућност објективног праћења рада и напредовања сваког ученика у групи; 

 Одсуство креативности и аутентичности у ученичким радовима, тј. претерано 

коришћење екстерних извора у финалним продуктима без анализе и критичког 

мишљења. 

На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 3. 

Препоруке за даљи рад: 

1. Јасно дефинисати припрему за час за пројектну наставу и редовно их писати. 

2. Јасно дефинисати начин(е) поделе ученика на групе. 

3. У пројектну наставу укључити разноврсне задатке прилагођене различитим стиловима 

учења и принципима теорије вишеструке интелигенције. 

4. Регулисати начине коришћења екстерних извора и степен у коме ученици могу да их 

користе, тј. санкционисати плагијаторство. 

5. У наставу укључити активности којима се подстиче критичко мишљење и интеракција 

између ученика/група. 

 

 

 

 

Индикатор 2.6: Правилно направљен план писмених и контролних задатака за друго 

полугодиште 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Увид у школску документацију (Електронски дневник) ДА           

 

Увидом у наведену документацију закључујемо да већина наставника редовно бележи 

планиране провере у ес дневник али да често долази до одступања и померања планираног 

због честих промена модела наставе због епидемиолошке ситуације настале појавом вируса, 

због промена у школском календару, због многобројних захтева ученика за померање 

провера, услед промена у дозвољеном броју провера и начину оцењивања што је условила 

променљива епидемилошка ситуација. Такође закључујемо да је потребна већа сарадња у 

оквиру одељенских већа како би се избегло померање планираних провера. 

Како би се правилно направио план писмених и контролних задатака тим наводи следеће 

препоруке: 



 

 

191 

 

1 Водити рачуна о оптерећености ученика приликом планирања писмених задатака, 

контролних задатака и тестова 

2 Приликом планирања провера предност дати предметима који имају четири писмена задатка 

3 У оквиру сваког одељењског већа усагласити планиране провере 

3 На одељенском већу изнети планиране провере 

4 Заказати накнадно одељењско веће ако дође до промене у распореду провера 

5 Приликом планирања провера водити рачуна о распореду теорија и вежби и по могућству 

планирати провере на часовима теорије 

6 Благовремено евидентирати планиране провере у електронски дневник поштујући 

предвиђени рок  

На основу свега утврђеног, овај индикатор добија оцену 2 

Препоруке за даљи рад: 

 Како би се направио усаглашени распоред планираних провера потребно је водити рачуна о 

оптерећености ученика и повећати сарадњу у оквиру одељењских већа  

 

 

Индикатор 2.7: Редовно пружање подршке наставницима за унапређивање 

информатичке компетенције кроз размену искустава између стручних и сродних већа 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА Присутност/Ажурност 

Упутства која се налазе на мејлу ДА          ДА 

Анкета   

 

Свим наставницима је континуирано пружана подршка за коришћење школске G-Suite 

платформе од стране наставника рачунарства и информатике и тима администратора који 

чине Дубравка Митрашиновић, Желимирка Глинтић и Биљана Ристић.  

Поред непосредне подршке, прављена су и детаљна упуства за формирање учионице и 

додавање ученика у учионице, коришћење Гугл Мит апликације, за оганизацију података на 

Гугл диску, за заказиваање постављања материјала на учионици и слања мејлова у заказано 

време, попуњавање школске документације која се налази на диску. 
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Тим за наставу и учење спровео је анкету како би се идентификовали проблеми и 

потребе наставника. Анкета се састојала од 5 питања, на која је требало одговорити избором 

једне од 4 тврдње: 

 

1. Потребна ми је информатичка подршка од стране професора информатике у школи 

2. Потребно је да похађам семинаре за унапређење свог информатичког знања из Word-

a, Excel-a, Power Point-a 

3. Потребна ми је подршка за коришћење Google Meet алата 

4. Потребно је да похађам семинаре за учење разних дигиталних алата који помажу при 

онлајн настави  

 

 

 

1 - нетачно 

2 - у мањој мери тачно 

3 - у већој мери тачно 

4 - у потпуности тачно 

 

У оквиру стручних већа, наставници су се изјаснили на следећи начин: 

 

1. Стручно веће наставника страних језика 

 

1. 88% (7 од 8) се изјаснило да им је у мањој мери потребна информатичка подршка од 

стране професора информатике у школи. Један наставник се изјаснио да му та подршка није 

потребна 

2. На друго питање 50% анкетираних је рекло да им је у мањој мери потребно да 

похађају семинаре за унапређење знања из Офис пакета, а других 50% је рекло да им је то 

потребно у већој мери 

3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet један наставник се изјаснио 

да му подршка није потребна, један да му је подршка потребна у већој мери, а већина (75%) 

каже да им је подршка потребна у мањој мери. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 3 

наставника (37%) сматра да су им семинари потребни у мањој мери, 2 наставника (25%) 

сматра да су им ти семинари потребни у већој мери, а 3 наставника сматрају да су им 

семинари ове врсте неопходни. 
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2. Стручно веће наставника друштвених наука 

  

1. 50% (3 наставника од 6) се изјаснило да им је у мањој мери потребна информатичка 

подршка од стране професора информатике у школи. Један наставник (12%) се изјаснио да му 

та подршка није потребна, док два наставника сматрају да им је подршка овог типа потребна у 

већој мери. 

2. На друго питање 67% анкатираних је изјавило да им није потребно да похађају  

семинаре за унапређење знања из Офис пакета, 1 наставник се изјаснио да су му семинари 

овог типа потребни у мањој мери, један да му је такав семирар неопходан. 

3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet 50% анкетираних се 

изјаснило да им је подршка потребна у већој мери, а 50% сматра да им је подршка потребна у 

мањој мери. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 50% 

анкетираних сматра да су им такви семинари потребни у мањој мери, један у већој мери, један 

наставник сматра да му такав семинар није потребан, а један да му је неопходан.  

 

3. Стручно веће наставника географије 

 

1. Од три члана већа, два сматрају да им је у мањој мери потребна подршка наставника 

информатике у школи, док један наставник сматра да му подршка није потребна 

2. На друго питање сви наставници су одговорили да им семинари за унапређивање 

знања из Офис пакета није потребно. 

3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet један наставник се изјаснио 

да му подршка није потребна, док два наставника сматрају да им је подршка потребна у мањој 

мери. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 1 

наставник сматра да су му ти семинари потребни у већој мери, док два не сматрају да им 

такви семинари требају. 

 

4. Стручно веће наставника физике 

 

1. 2 наставника (од 3) се изјаснило да им је у мањој мери потребна информатичка 

подршка од стране професора информатике у школи. Један наставник сматра да му је 

подршка потребна у већој мери. 

2. На друго питање два наставника су се изјаснила да су им семинари за унапређење 

рада у Офис пакету потребни у мањој мери, док један наставник сматра да му таква врста 

семинара није потребна. 
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3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet један наставник се изјаснио 

да му је подршка неопходна, док остали сматрају да им је подршка потребна у мањој мери. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 2 

наставника сматрају да су им семинари потребни у мањој мери, а 1 сматра да су му ти 

семинари потребни у већој мери. 

 

5. Стручно веће наставника математике и рачунарства и информатике 

 

1. Од 9 анкетираних наставника, 2 наставника (22 %) сматра да им је подршка 

наставника информатике потребна у мањој мери, док осталима подршка није потребна. 

2. На друго питање 1 наставник (11 %) сматра да би му семинар за унапређење рада у 

Офис пакету био потребан у мањој мери, док осталима такви семинари нису потребни. 

3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet један наставник се изјаснио 

да му је подршка потребна у већој мери, два наставника кажу да им је подршка потребна у 

мањој мери, док већини подршка није потребна. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 3 

наставника (33 %) сматра да су им семинари потребни у мањој мери, осталим наставницима 

такви семинари нису потребни. 

 

6. Стручно веће ликовне култруре и музичког васпитања 

 

1. Од 4 наставника, само један (25 %) сматра да му је подршка колега потребна у мањој 

мери. Осталима (75 %) подршка уопште није потребна. 

2. На друго питање су сви одговорили да им семинари наведеног типа нису потребни. 

3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet сви наставници сматрају да 

им таква врста подршке није потребна. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави сва 4 

наставника кажу да им нису потребни. 

 

7. Стручно веће наставника верске наставе и грађанског васпитања 

1. 60 % (3 од 5 наставника) се изјаснило да им је у мањој мери потребна информатичка 

подршка од стране професора информатике у школи. Један наставник се изјаснио да му та 

подршка није потребна, док један сматра да му је подршка потребна у већој мери. 

2. На друго питање 40 % (2 наставника) анкетираних је рекло да им је у мањој мери 

потребно да похађају семинаре за унапређење знања из Офис пакета, 40 % је рекло да им је то 

потребно у већој мери, док један наставник сматра да су му такви семинари неопходни. 
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3. Што се тиче подршке за коришћење алата Google Meet један наставник се изјаснио 

да му подршка није потребна, а по два наставника сматрају да им је подршка потребна у већој 

мери, односно у потпуности. 

4. За похаћање семнара за учење дигиталних алата који помажу онлајн настави 50 % 

испитаних сматра да су им такви семинари потребни у већој, а 50 % у мањој мери. 

На основу спроведене анкете o потребној подршци, у школи су оджана два семинара, 

која је похађао велики број наставника. 

У сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања реализован је бесплатан 

семинар ''Формативно оцењивање у дигиталном окружењу''. Општи циљ обуке био је да се 

оснаже наставници, стручни сарадници и директори школа за формативно оцењивање 

ученика у ситуацијама учења на даљину. Циљ се односио и на праћење и вредновање 

образовних постигнућа ученика кроз формативно оцењивање, са нагласком на примени у 

дигиталном окружењу. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2017. године покренуло 

пројекат „Дигитална учионица”. Обука је акредитована Решењем Министра просвете, науке и 

технолошког развоја број: 610-00-00247/1/2018-07, ова обука под називом "Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала" је добила статус програма од јавног интереса. 

Онлајн обука, коју је прошла већа група наставника и стручних сарадника, трајала је 

две недеље. Пројектовано време трајања обука је 19,5 сати (две недеље онлајн обуке и 3,5 сата 

израде и реализације задатка у школи). Циљ обуке је професионално оснаживање наставника 

за коришћење савремене информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, 

оспособљавање наставника за коришћење дигиталних уџбеника и отворених образовних 

ресурса, као и коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу 

и већег броја алата за самостално креирање образовних ресурса. 

Наставници рачунарства и информатике су пружали неопходну подршку колегама 

приликом израде задатака на обукама. 

Наставници су међусобно размињивали искуства и пружали подршку једни другима у 

оквиру стручних већа, али и између стручних и сродних већа. 

Оцена, препоруке и мере за унапређење даљег рада:  

Оцена 4 

Препорука је да се настави са пружањем подршке кад год је то потребно, али и да се 

подстиче размена искустава међу колегама у стручним и сродним већима 
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15. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ У УЖИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ЗА 

ШКОЛСКУ  2020/2021. ГОДИНЕ 

 

1. Српски језик и књижевност 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије 1-4 

Љ. Николић и Б. Милић,Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Читанка за први разред гимназије,М. Павловић, КЛЕТ, Бгд 1- 4 

Читанка за први разред гимназије, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, КЛЕТ, Београд, 

2019 

Историја књижевности 1-3 Ј. Деретић и М. Митровић, Завод за уџбенике и 

наставнасредства,Бгд (за све четири године) 

Граматика српског језика од 1-4 Ж. Станојчић и Љ. Поповић, Завод за уџбенике 

инаставна средства, Бгд 

Граматика за први/други/трећи/четврти разред гимназија, В. Ломпар, КЛЕТ,Бгд 

Теорија књижевности Д.Живковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Бгд 

Увод у општу лингвистику, Р. Бунгарски 

2. Историја 

ПРВИ РАЗРЕД  

Историја за гимназије (сви смерови) аутор Немања Вујић издавачка кућа фреска 

Историја за гимназије (сви смерови), Татјана Катић, Снежана Ферјанчић, JП„ЗАВОД 

ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-00-29/2003-03 од 4.7.2003. 

Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје за I разред 

гимназијеприродно-математичкогсмера) Смиља Марјановић, Душанић, JП „ЗАВОД 

ЗАУЏБЕНИКЕ“, 650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама, Милош 

Благојевић,Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав Јовановић и др., JП „ЗАВОД 

ЗАУЏБЕНИКЕ“ 650-02-414/2011-06 од 1.2.2012. 

Историја за 1. разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког 

смера,Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица 

Недељковић,„ФРЕСКА“ 650-02-118/2012-06 од 28.1.2013. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

Историја за 2. гимназије општег и друштвено-језичког смера, Радивоје Радић, Јасмина 

Милановић, „ФРЕСКА 
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Историја за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Биљана 

Крстић,Александар Крстић, „ФРЕСКА“, 650-02-65/2012-06 од 25.1.2013. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера, Радош Љушић, JП„ЗАВОД 

ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007. 

Читанка са радном свеском из историје, Радош Љушић, JП „ЗАВОД ЗАУЏБЕНИКЕ“, 

650-02-39/2006-06 од 15.8.2006. 

Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за Ivразредгимназије 

општег и друштвено-језичкогмера, Коста Николић, Никола Жутић, Момчило Павловић, 

ЗорицаШпадијер, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 650-02-16/2002-03 од23.5.2002. 

Историја за 3. разред опште гимназије и 3. разред друштвено-језичког смера, 

РадошЉушић, „ФРЕСКА“, 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012. 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. Разреддруштвено-

језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић, „ФРЕСКА“, 650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Историја за 3. разред гимназије природно-математичког смера и 4. Разреддруштвено-

језичког смера , Радош Љушић, Љубодраг Димић, „ФРЕСКА“, 650-02-116/2012-06 од 

29.1.2013. 

3. Географија 

Географија за гимназије 1: Рајко Голић, Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић "Нови 

Логос", Београд, 2019. год. 

Географија за гимназије 2: Др.Дејан Шабић и Др.Снежана Вујадиновић 

Географија за други разред гимназије оба смера, Издавачка кућа  "Нови Логос” 

Београд. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је одобрило 

издавање и употребу овог уџбеника у другом разреду решењем број : 

Географија за гимназије 3: Географија за трећи разред гимназије оба смера, Група 

аутора - Завод за уџбенике и наставна средства , Београд, 2010. год. 

4. Биологија 

          Биологија 1 -  уџбеник за први разред гимназије, Горан Милићев, Милица Кокотовић и 

Љубица Лалић,  Klett, Београд   

Биологија за други пм Б. Петров М. Калезић, Завод за уџбенике и наставнасредства, 

Београд 

Биологија за други др Б. Петров и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 
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Биологија за трећи пм Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за трећи др Г. Цвијић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

Биологија за четврти пм Д. Цветковић и други, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд 

5. Математика 

Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно (први 

разред), Павле Миличић и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика  уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих 

стручних школа, Небојша Икодиновић  Клет, 2014. 

Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (други разред), Бранимир 

Шешеља и др, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика за гимназију природно-математичког смера (други разред), В. Мићић,С. 

Огњановић, Ж. Ивановић, Завод за уџбенике, 1991. 

Математика  уџбеник са збирком задатака за други разред гимназија, Небојша 

Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Клет, 2014. 

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (трећи 

разред), Јован Кечкић, Завод за уџбенике, 1988. 

Математика за гимназију друштвено-језичког смера (трећи разред), Градимир 

Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике, 1989. 

Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера (четврти 

разред), Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике, 1990. 

Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе 

(четврти разред), Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике, 1990. 

Збирка решених задатака из математике 1,2,3,4, Вене Богославов, Завод за уџбенике 

6. Рачунарство и информатика 

Рачунарство и информатика 1, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Клет, 

2019. 

Информатика 2, Филип Марић, Клет, 2015 

Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Станка Матковић, Душа Вуковић, 

Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2016  

 



 

 

199 

 

ИТ одељење 

Основи програмирања 1,2 у програмском језику C#, Станка Матковић, Душа Вуковић, 

Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 2016 

Програмирање-Класе и објекти, ДушаВуковић, Цет, 2018 

7. Физика 

Збирка задатака из физике за први разред гимназије  'Наташа Чалуковић 

Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 2 за гимназију природно-математичког смера Јован Шетрајчић, 

ЗоранРаспоповић 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 3 за гимназију општег и друштвено-језичког смера Милан Распоповић,Зоран 

Распоповић 

Физика – збирка задатака за гимназију општег и друштвено-језичког за 3. разредСмера 

Бранислав Цветковић Милан Распоповић 

Физика 3 - за 3. разред гимназије Наташа Каделбург, Коста Панић 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Наташа Чалуковић 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Милан Распоповић 

Астрономија за гимназију природно-математичког смера Милан 

Димитријевић,Александар Томић 

Приручник из физике за 4 раз. са збирком задатака и лаб. вежбама за 

гимназијудруштвено језичког смера , Наташа Чалуковић и др. 

8. Хемија. 

Oпшта хемија за први разред гимнаије Татјана Недељковић 

Органска хемија 2, В. Павловић, Р. Марковић 

Неорганска хемија за други разред средње школе, Р.Хорват 

Неорганска хемија, С. Рајић 

Хемијски практикум 2, С.Нешић и др. 

Збирка задатака 1 и 2, М. Шурјановић и др. 

Органска хемија, Татјана Недељковић 

Хемија за трећи разред гимназије пм, А. Стоиљковић 
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Хемијски практикум 3, С. Нешић и др. 

Збирка задатака 3 и 4, Ј. Чадани и др. 

Хемија за четврти разред гимназије, Ј. Петровић и др. 

9. Социолологија 

Социологија, за трећи разред средњих стручних школа и четврти разред 

гимназије,група аутора, Завод за уџбенике 

 

10. Устав и права грађана 

Устав и права грађана 4 Славко Тадић, Завод за уџбенике 

11. Филозофија 

Логика 3, Михаило Марковић, Логика за трећи разред гимназије и 

правнобиротехничких школа, Завод за уџбенике                                                                                                

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназија, средњих стручних и уметничких школа, 

Милунка Радић Тадић, Логос, Београд 2014. 

12. Психологија 

Психологија за други разред гимназије Ђурић Драгана, Бојовић Ивана, Клет,Београд 

2015. 

13. Енглески језик 

1. I razred: Focus 2, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Pearson, 2016, Close-up B1, 

Angela Healan, Katrina Gormley, National Geographic Learning, 2016 

2. II razred: Focus 3, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Pearson, 2016, Close-up B1+, 

Angela Healan, Katrina Gormley, National Geographic Learning, 2018 

3. III razred: Focus 4, Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Pearson 

2016; Close-up B2, Angela Healan, Katrina Gormley, Karen Ludlow, National Geographic Learning, 

2015 

4. IV razred : Success Advanced, Bob Hastings, Stuart McKinlay, Pearson,  2009, Gateway 

B2, David Spencer, Macmillan, 2009 

14. Француски језик 

1. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle 

International, Sejer 2004. 

2. razred: Belleville 1, Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, , Methode de francais, Cle 

International, Sejer 2004. 
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3. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais, Cle 

International, Sejer 2004. 

4. razred: Belleville 2, Thierry Gallier, Odile Grand-Clemont, Methode de francais,Cle 

International, Sejer 2004. 

15. Руски језик 

1.разред: Привет 2, Датастатус, група аутора,1.деоуџбеника 

2.разред: Привет 2, Дата статус, група аутора 2.део уџбеника 

3.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора 1.део уџбеника 

4.разред: Привет 3, Дата статус, група аутора, 2.део уџбеника 

16. Латински језик 

1. razred: Латински језик I, за I разред гимназије, Марјанца Пакиж, Драгана 

Димитријевић, Завод за уџбенике, Београд 

2. razred: Latinski jezik  II, za II razred gimnazije , Marjanca Pakiž, Tanja Kiselički Vaš, 

Milica Kisić, Zavod za udžbenike, Beograd 

 

 

17. Музичка култура 

1. Водич кроз историју музике (од првог до четвртог разреда): Оливера 

Ђурић(препорука актива) 

2. Музичка уметност за гимназије (од првог до четвртог разреда): СoњаМаринковић 

18. Ликовна култура 

1. Ликовна култура: Б.Гостовић, В. Галовић, ЗУНС, 2010. 

2.Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије природно математичког и 

општег смера , Клет 2017. 

           3.Марина Чудов, Ликовна култура за први разред гимназије друштвено.јеѕичког смера 

Клет, 2017. 

19. Италијански језик 

1.Nuovissimo Progetto italiano 1b, T.Marin, S.Magneli, L.Ruggieri , Edilingua, Roma 2019, 

udžbenik za 1.razred gimnazije 

                           2. Nuovo Progetto italiano 2a,  T.Marin,S.Magnelli, Edilingua, Roma 2010, 

udzbenik za 2. gimnazije 
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                           3. Nuovo Progetto italiano 2a/b,  T.Marin,S.Magnelli, Edilingua, Roma 2019, 

udzbenik za 3..razred gimnazije 

                           4. Nuovo Progetto italiano 2b,  T.Marin,S.Magnelli, Edilingua, Roma 2019, 

udzbenik za  4.razred gimnazije 

20. Немачки језик 

1. разред: Ideen 2, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2009. 

 2. разред: Ideen 2, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2009. 

3. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2011. 

 

4. разред: Ideen 3, Wilfried Krenn, Herbert Puchta, Educational Centre, Hueber Verlag, Ismaning, 

Deutschland, 2011. 

21. Шпански језик 

1. Разреде Club Prisma A2, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за први разред 

средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

2. разред Club Prisma A2/B1, metodo de espanol para jovenes,шпански језик за 

другиразред средње школе, Paula Cerdeira, Ana Romero, Data Status, Beograd, 2013,год. 

3. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, M.J.Gelabert, 

Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

4. разред Club Prisma B1, método de español para jovenes, 

шпанскијезикзатрећиичетвртиразредсредњешколе, Paula Cerdeira,Ana Romero, M.J.Gelabert, 

Mar Menendez,Београд, ДатаСтатус,2013 

22. Кинески језик 

Kuaile Hanyu (Kineski jezik kroz zabavu za pocetnike), autora mr. Biljane Simic иJasmine 

Simic 

Наведени уџбеници су одобрени на седници Наставничког већа одржаној. године и на 

седници Школског одбора године  а разматрани на седници Савета родитеља.годинe. 
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              Директор школе                                                               председник Школског одбора 

 

                                                                                                 

______________________________                                    ______________________________ 

    Вукадин Симовић                                                                        Слободан Павловић 

 

На основу члана 119 став1. тачка2. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС“, бр.88/2017.) и 10/19 Школски одбор Ужичке 

гимназије у Ужицу на својој седници одржаној _____________________. године, донео 

је следећу 

 

                                                                         ОДЛУКУ 

 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УЖИЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ У УЖИЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

 

1. Школски одбор разматрао је и усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада 

Ужичке гимназије у Ужицу за школску 2020/21. годину. 

2. За реализацију Годишњег плана рада Школе одговоран је директор школе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

__________________________________ 

 

 

 


